
Biatain® Silicone 
– Optimal absorption med lätt häftande yta för vätskande sår

Biatain Silicone är ett formbart skumförband med silkonyta på 
både dyna och häftkant

Användningsområde
Biatain Silicone används till flera olika typer av vätskande svårläkta 
och akuta sår såsom bensår, trycksår, tagställen, postoperativa sår 
och hudavskrapningar. Biatain Silicone kan användas i kombination 
med kompressionsbehandling.

 ∙ Unik 3D struktur i skummet ger 
optimal absorption

 ∙ Säker och mjuk passform

 ∙ Optimal exsudathantering1

 ∙ 3 delad skyddsfilm för steril 
hantering
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Biatain Silicone produktöversikt 

Varu nr. Storlek i cm Sårdynans storlek Antal i fp

334343 7,5 x 7,5 4,5 x 4,5 10

334353 10 x 10 6,5 x 6,5 10

334363 12,5 x 12,5 8,5 x 8,5 10

334373 15 x 15 10,5 x 10,5 5

334383 17,5 x 17,5 13 x 13 5

Unik 3D struktur

Biatain® Silicone
– Optimal absorption med lätt häftande yta för vätskande sår

Fördelar

 · Optimal absorption

 · Formar sig efter sårbottnen och 

kroppen

 · Minimal maceration

 · Aseptisk och enkel applicering 

reducerar antalet använda 

produkter

Egenskaper

 · Unik Biatain skumstruktur

 · Sitter säkert

 · Mjuk och formbar

 · Kan hanteras sterilt

Ny och förbättrade Biatain Silicone sitter säkert på plats utan att den 
optimala absorptionen påverkas
 · Biatain Silicone har en silkonhäfta på sårdyna och häftkant, detta gör att 

förbandet sitter stadigt på plats men kan avlägnas utan smärta
 · Det unika Biatainskummet formar sig efter sårbottnen och ger en optimalt 

fuktig miljö
 · Biatain Silicone har en 3 delad skyddsfilm för enkel och aseptisk applicering
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