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Optimal exsudathantering
och ett mjukare sätt att ge sårläkning



Biatain Antal/fp Artikelnr.

Häftande skumbandage måtten inkluderar häftkanten, specialformer

17x17 cm sakrum 5 st 334830
23x23 cm sakrum 5 st 334850
19x20 cm häl 5 st 334880

Biatain skumbandage ger optimal exsudathantering för snabbare 
sårläkning1-3. Det ger också en högre patientkomfort genom sitt 
mjuka och flexibla skum med avfasade kanter4.

De optimala egenskaperna av absorption och retention i Biatain, 
minimerar risken för maceration och läckage1,5,6. Biatain erbjuder 
en kostnadseffektiv behandling genom möjlighet till lägre 
användningstid7. Det semipermeabla ytskiktet är duschbart och 
bildar en barriär mot bakterier8.

Hur fungerar det?  

Den unika 3-D strukturen 
i Biatain fungerar delvis 
som ett hinder för vätska, 
och håller kvar exsudat 
även under kompression. 
Sårexsudat absorberas 
lokalt med minimal 
spridning i sidled och  
ger en optimal, fuktig 
sårläkningsmiljö.

Indikationer
Biatain skumbandage är indikerade för ett stort antal typer 
av vätskande sår såsom bensår, trycksår och icke infekterade 
diabetesfotsår.
Biatain skumbandage kan användas på 2:a gradens brännskador, 
tagställen (undantaget soft-hold), postoperativa sår och 
hudavskrapningar. 
Biatain skumbandage kan användas på patienter som genomgår 
behandling för lokal eller systemisk infektion,  under övervakning 
av läkare.
Biatain skumbandage kan användas under hela läkningsprocessen 
för att ge skydd åt de indikerade sårtyperna.
Biatain skumbandage fungerar i kombination med 
kompressionterapi.
Biatain skumbandage kan användas tillsammans med Purilon Gel 
för effektiv autolytisk upprensning av nekrotisk vävnad.

Sortiment
i Biatain sortimentet finns lösningar för de flesta sår.
Biatain icke vidhäftande skumbandage
Ett mjuk och icke vidhäftandeIe skum som passar även när den 
perifera huden är skör eller skadad. 
Biatain häftande skumbandage
Ett häftande skumbandage, passande där den peifera huden är 
intakt.
Biatain Soft-Hold skumbandage
Passar för sår där bandage är svåra att fixera. Ska inte användas på 
tagställen.
Biatain häftande skumbandage / Specialformer  
Passar för sår där anatomiska former krävs.
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Biatain finns  i följande varianter och storlekar
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Biatain   Antal/fp Artikelnr.

Soft-Hold skumbandage
10x10 cm 5 st 334700
10x20 cm 5 st 334720
15x15 cm 5 st 334750

5x7 cm 5 st 334730

Biatain Antal/fp Artikelnr.

Häftande skumbandage måtten inkluderar häftkanten

7.5x7.5 cm 10 st 334620
12.5x12.5 cm 10 st 334200

15x15 cm 5 st 334210
18x18 cm 5 st 334230
18x28 cm 10 st 334260

Biatain Antal/fp Artikelnr.

Icke häftande skumbandage
10x10 cm 10 st 334100
10x20 cm 5 st 334120
15x15 cm 5 st 334130
20x20 cm 5 st 334160

5x7 cm 10 st 361050
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