Biatain® Silicone
∙∙ Optimal absorption
∙∙ Smidig och säker passform
∙∙ Intuitiv användning

Biatain® Silicone
Biatain Silicone är ett mjukt, formbart och absorberande skumförband med
silikonhäfta på både dyna och häftkant. Det kan användas till en lång rad
vätskande svårläkta och akuta sår och det är det rätta valet för fuktig sårläkning
på allmänt förekommande sår.1,2
Optimal absorption
I kontakt med sårexsudat, utvidgas och formar sig den unika 3D skumstruktur i Biatain tätt efter sårbottnen och ger en
optimal absoption - även under kompression.3
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Mjuk och säker passform
Det häftande silikonlagret ger en säker passform och håller förbandet på
plats, samtidigt som det kan avlägsnas med minimal smärta.1,2 Den mjuka och
formbara designen i Biatain Silicone följer kroppens rörelser och anpassar sig
efter såret. Skumdynan, som sitter i nivå med huden, gör produkten behaglig
att bära - även under kompression.2

Enkel och aseptisk 3-delad
non-touch applicering

Indikation
Biatain Silicone används till vätskande svårläkta och akuta sår, som bensår,
trycksår, diabetiska fotsår - utan infektion, tagställe, postoperativa och
traumatiska sår. Kan även användas förebyggande mot postoperativa blåsor.
Är lämplig under kompression och kan sitta kvar över såret i upp till 7 dagar.
Produktdesign
Biatain Silicone är ett polyuretanskumförband med semi-permeabel, bakterieoch vattentät toppfilm, ett ‘lock-away’ lager och ett mjukt lager av silikonhäfta
samt en 3-delad non-touch skyddsfilm.
Biatain® Silicone
Varunummer
334343
334353
334363
334373
334383
334000
334010
334040
334050
334060
334080

Storlek i cm.
7,5x7,5
10x10
12,5x1,5
15x15
17,5x17,5
10x20
10x30
15x19 Sakral
25x25 Sakral
18x18 Häl
14x19,5 Multishape

Dynstorlek
4,5x4,5
6,5x6,5
8,5x8,5
10x10
13x13
5,5x15,5
5,5x25,5
10,9x14
17x17,2
14x13,2
7,5x12,1
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