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Sitag Border   

Produktbeskrivning: 
Sitag Border är ett absorberande självhäftande polyuretanskumförband. Den yttre ytan av skumförbandet 
består av ett fuktgenomsläppligt polyuretanmembran som fungerar som en barriär mot vätska och     
mikroorganismer. Sårytan av förbandet är belagd med ett lager av silikongel som inte fastnar i såret eller 
orsakar skada på nybildad vävnad vid avlägsnande av förbandet. Silikonlagret är lätt klibbigt vilket under-
lättar applicering och retention av förbandet på intakt hud utan att för den skull orsaka vävnadsskador eller 
smärta avlägsnandet. Förbandets kärna absorberar exsudat och förhindrar både uttorkning samt skyddar 
omkringliggande hud från maceration. Kan användas under kompression.           
  

Indikationer: 
Förbandet är lämpligt för många typer vätskande sår, förbandet absorberar och bibehåller en fuktig sårläk-
ningsmiljö samtidigt som risken för maceration minimeras.    
 
Kontraindikationer: 
Använd ej om patienten är allergisk till någon av de ingående komponenterna.   
 
Applikation: 
• Hudområdet rengörs och torkas noga innan applicering. 

• Välj en storlek av förbandet så att den överlappar minst 2 cm runt om på omkringliggande frisk 
hud.   

• Greppa skyddspappret och dra utåt samtidigt som applicering påbörjas.   
 

Bytesfrekvens: 
Anpassas beroende på mängden sårvätska samt sårets tillstånd. Byte av förband sker enligt den sårvårds 
praxis som tillämpas.    

Artikelnummer    

 
Beskrivning   
  

810240 7,5 cm x 7,5 cm,  5 st/avdfp, 100 st/trpfp   

810241 10 cm x 10 cm,  5 st/avdfp, 100 st/trp fp   

810242 10 cm x 20 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp    

810243 10 cm x 25 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp    

810244 15 cm x 15 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp    

810245 10 cm x 30 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp    

810246 15 cm x 20 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp    

810247 12,5 cm x 12,5 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp    

810248 18 cm x 18 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp, Sacrum    

810249 12,5 cm x  20 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp , Häl 

810250 15 cm x 15 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp , Sacrum    

810251 8 cm x 10 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp , Oval  

810252 12 cm x 15 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp , Oval   

810253 15 cm x 20 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp , Oval 

810254 23 cm x 23 cm, 5 st/avdfp, 100 st/trpfp , Sacrum    


