
HydroTac® transparent
Transparent gelförband

Vid behandling av torra och lätt vätskande  
sår fungerar HydroTac transparent som 
en mjukgörare. Förbandet återfuktar såret 
samtidigt som det absorberar exsudat vilket 
ger en balsanserad sårmiljö. Den semi-
permeabla ytan är genomsläpplig för luft, 
fukt och skyddar mot bakterier. Förbandet 
är mjukt, följsamt och bekvämt för patient-
en att bära. 
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Kan sitta på plats upp till 7 dagar

HydroTac transparent Comfort har 
en bred häftkant för att underlätta 
fixering
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Transparent för visuell sårinspektion3

För torra och lätt vätskande sår4



Egenskaper
HydroTac transparent skapar en fuktig sårmiljö 
och lämpar sig för behandling av torra och lätt 
vätskande sår. Förbandet kan sitta på plats i upp 
till 7 dagar beroende på sårets tillstånd. Förbandet 
kan bytas utan att irritera den nya vävnaden och 
utan att patienten känner smärta då förbandet inte 
fastnar i såret. Eftersom förbandet är transparent 
kan såret enkelt inspekteras utan förbandsbyte. 
HydroTac transparent har dessutom genom gelens 
mjukelastiska egenskaper en god polstringseffekt 
som skyddar såret från yttre påverkan.

Material
Hydrogelförband täckt med ett skikt av
semipermeabel polyuretanfilm. Hydrogelen består 
av polyuretan i matrixstruktur som innehåller ca 
60% vatten. HydroTac transparent comfort har en 
akrylatbaserad häftmassa. Produkten är klassificerad 
som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. 
CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.   
       
       
       
   
       
       
       
       
      
      
      Sortiment Mått Art.nr. Afp Tfp

HydroTac® transparent
Steril, enstycksförpackad

5 x 7,5 cm 685 905 10 st 12 AFP

10 x 10 cm 685 906 10 st 12 AFP

10 x 20 cm 685 907 10 st 6 AFP

20 x 20 cm 685 908 10 st 6 AFP

HydroTac® transparent 
comfort 

Steril, enstycksförpackad

6,5 x 10 cm 685 928 10 st 8 AFP

8 x 8 cm 685 925 10 st 8 AFP

12,5 x 12,5 cm 685 926 10 st 4 AFP

10 x 20 cm 685 927 10 st 4 AFP

Fördelar:
Enkel hantering
Mjuk patientkomfort
Skyddar såret
Transparent för visuell sårinspektion
Svalkar och lugnar huden

Indikation och applicering
För behandling av torra och lätt vätskande sår 
med dålig läkningsfrekvens.
Kan även användas på ytliga brännskador, ytliga 
traumatiska sår samt irriterad hud (smärta, utslag 
och klåda)
Kontraindikationer: Bör inte användas om klinisk 
infektion föreligger eller vid 3:e gradens 
brännskador. Skall ej användas av personer med 
intolerans mot ingående ämnen.

För fixering av HydroTac transparent rekommenderas 
fixeringsbinda eller tejp. HydroTac transparent 
comfort har däremot en häftkant som smidigt håller 
förbandet på plats. 
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