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DuoDERM®
Hydroactive förband

DuoDERM® E
förband

DuoDERM®
Pasta

DuoDERM® Pasta och DuoDERM®-plattor är en serie sårförband som används till ocklusiv fuktighetsbevarande sårbehandling. I kontakt med sårvätska bildas en fuktig gel som bibehåller en
fuktig sårmiljö och gynnar sårläkningen. DuoDERM-plattor har det mesta gemensamt. De består
av en vidhäftande, hydrokolloid massa som bl a innehåller gelatin, pektin och natriumcarboxymethylcellulosa.På ovansidan finns en polyuretan film/foam. DuoDERM-plattan har en diskret färg.
Kan användas vid bad och dusch. De flesta plattorna kan klippas till lämplig storlek och form.
Byten sker vid behov – minst en gång/vecka. Värm gärna plattan med händerna innan den
appliceras på såret. Applicera sedan DuoDERM med en marginal på 3 cm utöver sårkanterna.
Se till att huden är torr så att plattan fäster bra. Förbandet kan sitta upp till 7 dagar eller så byts
det när förbandet är mättat.

Fakta

DuoDERM® Hydroactive förband
DuoDERM är ett smidigt förband som passar speciellt
bra för mindre till måttligt vätskande sår.
DuoDERM-materialet skapar en fuktig sårläkningsmiljö
som understödjer kroppens sårläkningsprocess och
hjälper till att skydda huden runt såret. DuoDERM
fungerar som en bakterie- och virusbarriär1 när
förbandet är intakt och inget läckage förekommer.

Vnr
263459
281444
263467

DuoDERM® e förband
DuoDERM E är ett smidigt förband som passar speciellt
bra för mindre till måttligt vätskande sår.
DuoDERM-materialet skapar en fuktig sårläkningsmiljö
som understödjer kroppens sårläkningsprocess och
hjälper till att skydda huden runt såret. DuoDERM
fungerar som en bakterie- och virusbarriär1 när
förbandet är intakt och inget läckage förekommer.

DuoDERM® E
Storlek		Förp.
10 x 10 cm		 5 st
10 x 10 cm
20 st
15 x 20 cm
10 st
20 x 20 cm		 3 st
20 x 30 cm		 3 st

DuoDERM Hydroactive förband är en
steril, självhäftande tvåskiktsplatta som
innehåller pektin, gelatin, natriumkarboxymetylcellulosa (CMC) och polyisobutylen. Ovansidan består av polyuretanskum. Plattan finns i flera storlekar,
kan klippas till efter behov och bör
täcka ca 3 cm av huden runt såret.
DuoDERM Hydroactive förband kan
sitta kvar på såret i upp till sju dagar
eller så byts det när det är mättat.

DuoDERM E

DuoDERM® Hydroactive förband
Storlek
Förp.
10 x 10 cm		 5 st
10 x 10 cm		20 st
20 x 20 cm		 3 st

DuoDERM
Hydroactive förband

Vnr
293142
281469
281477
281485
281493

DuoDERM E är en steril, självhäftande
tvåskiktsplatta bestående av pektin,
gelatin, natriumkarboxymetylcellulosa
(CMC) och syntetiska elastomerer.
Ovansidan består av polyuretanskum.
Plattan finns i flera storlekar, kan klippas till efter behov och bör täcka ca 3
cm av huden runt såret. DuoDERM E
bytes vid behov eller minst en gång
per vecka.

DuoDERM Hydroactive Pasta
DuoDERM Hydroactive Pasta består av
DuoDERM-material med bl a gelatin,
pektin och natriumcarboxymethylcellulosa upplöst i en mineralolja.
Pastan håller sig mjuk och smidig och
blir gradvis mer tunnflytande när den
absorberar sårexsudat. DuoDERM
Hydroactive Pasta är lätt att skölja bort
ur såret med steril NaCl.

Förvaring/hållbarhet
Förvaras torrt i rumstemperatur.
Hållbarhet 5 år.

STERILISERINGSMETOD
Gammasteriliserad.

KLASSIFICERING

DuoDERM® pasta
DuoDERM Hydroactive Pasta är en mjuk och smidig
pasta som används tillsammans med DuoDERM-platta till
bandagering av djupa sår. Applicera Pastan på såret eller
i sårhålan och jämna ut Pastan med en steril spatel eller
använd sterila handskar och jämna ut det med fingret.

DuoDERM Hydroactive, E och Pasta är
CE-märkta och tillfredsställer relevanta
miljö- och säkerhetskrav.
För ytterligare information se bruksanvisning i respektive förpackning.

DuoDERM Hydroactive Pasta skapar en fuktig sårläkningsmiljö som understödjer kroppens sårläkningsprocess.
Som täckförband kan DuoDERM användas.

DuoDERM® Hydroactive Pasta
Storlek		Förp.
Tub à 30 gram		 1 st

Vnr
815950
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