
Biatain® Silicone Lite 
– optimal absorption med lätt vidhäftning för ökad rörlighet

Biatain Silicone Lite är ett tunt, mycket formbart, skumförband 
med silikon både på sårdyna och häftkant

Användningsområde
Biatain Silicone Lite används till den lång rad olika vätskande 
svårtläkta och akuta sår såsom bensår, trycksår, tagställen, 
postoperativa sår och hudavskrapningar. Biatain Silicone Lite är valet 
för lätt vätskande sår och kan användas i kombination med 
kompressionsbehandling.

 ∙ Unik 3D skumstruktur för optimal 
absorption

 ∙ Säker och mjuk passform

 ∙ Optimal exsudathantering1

 ∙ 3-delad skyddsfilm för aseptisk 
hantering
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Biatain® Silicone Lite
– Optimal absorption med lätt vidhäftning för ökad rörlighet

Fördelar

 · Formar sig efter sårbottnen  

och kroppen

 · Ökad rörlighet

 · Minimal maceration och läckage

 · Aseptisk och enkel applicering 

reducerar antalet använda  

förband

Egenskaper

 · Unik Biatain skumstruktur

 · Sitter säkert

 · Optimal exsudathantering1

 · Ultratunn, mjuk och formbar

 · Aseptisk hantering

Nya förbättrade Biatain Silicone Lite
 · Biatain Silicone Lite har ett lätt vidhäftande sårkontaktlager på sårdynan och 

häftkanten, förbandet sitter säkert på plats samtidigt som det kan avlägsnas 
utan smärta.

 · Det är ett tunt och mycket formbart förband
 · Biatain Silicone Lite har en 3-delad skyddsfilm som underlättar enkel och  

aseptisk applicering

Ref. 1.  Coloplast data on file 2013 (OneMed 2/2016)
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sårläkning

Unik 3D struktur

Biatain Silicone Lite produktöversikt 

Varunr. Storlek i cm Sårdynans storlek Antal/fp

334443 71/2 x 71/2 41/2 x 41/2 10

334453 10 x 10 61/2 x 61/2 10

334463 121/2 x 121/2 81/2 x 81/2 10

334520 5 x 5 2,2 x 2,2 5

334530 5 x 121/2 2,2 x 9,7 5 Coloplast sårläkningsprodukter säljs  
och marknadsförs i Sverige av:

OneMed Sverige AB
Dockplatsen 12

SE-211 19  MALMÖ
www.onemed.se


