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Sipro 

Produktbeskrivning:  
Sipro är ett transparent perforerat sårkontaktlager av polyuretanfilm belagd med silikongel. Sårkon-
taktlagret är ej absorberande och möjliggör för sårvätskan att passera genom dess perforerade struk-
tur till ett absorberande ytterförband. Förbandets uppgift är att minska risken för att det  absorberande 
ytterförbandet fastnar i såret vilket i sin tur förenklar byte av ytterförband. Bytesfrekvens av det yttre 
förbandet bedöms beroende på sårets tillstånd samt mängden sårvätska, bytet av det sekundära för-
bandet bör ske så ofta som nödvändigt för att förhindra maceration. Den icke vidhäftande sidan av 
förbandet gör det möjligt att även använda som enbart förband för att t ex skydda skör eller skadad 
hud.      

Indikationer:  
Förbandet är avsett att användas som sårkontaktlager till ett brett spektrum av olika vätskande sår 
samt som skydd över skör hud. 

Varning:
Avbryt användandet av förbandet om patienten är allergisk mot något av dess beståndsdelar. Om  
förbandet används på brännskador där transplantation gjorts eller efter ansiktsrekonstruktion kan      
märken/avtryck uppträda om förbandet inte används korrekt.  

Bytesfrekvens: 
Förbandet kan förbli kvar så länge exsudat kan passera fritt till ett absorberande ytterförband,  
beroende på lokala behandlingsriktlinjer som följs kan bytesfrekvensen variera.     

Applikation: 

• Välj storlek som täcker såret och överlappar minst 2 cm av den omgivande friska huden.
• Kan vid behov klippas till önskad storlek innan skyddsfilmen avlägsnas. Välj en större för-

bandsstorlek istället för flera överlappande små förband. Förbandet får sämre vidhäftning vid 
överlappningar.

• Greppa skyddspapprets båda flikar och dra isär. Avlägsna försiktigt en del av skyddsfilmen. 
Applicera mitten av förbandet på såret innan avlägsnandet av resten av skyddsfilmen.

• Stryk försiktigt på förbandet så att det säkert fäster på den omgivande huden.
• Kontrollera att förbandet inte spänner på huden. Vid behov kan hela eller delar av förbandet 

lossas och fästas på nytt. 
• Applicera vid behov ett sekundärt absorberande förband ovanpå sårkontaktlagret, fixera det 

sekundära förbandet på ett lämpligt sätt om det ej har fixering.

Artikelnummer   Beskrivning   

804001  5 x 7,5 cm, S, 10 st/avdfp, 800 st/trpfp 

804002 7,5 x  10 cm, S, 10 st/avdfp, 400 st/trpfp 

804005 10 x 12 cm, S, 10 st/avdfp, 200 st/trpfp 

804003 10 x 18 cm, S. 5 st/avdfp, 200 st/trpfp 

804004 20 x 30 cm, S, 3 st/avdfp, 120 st/trpfp 


