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Skonsam sårbehandling

DuoDERM® Mini förband är ett sårförband som används till ocklusiv, fuktighetsbevarande och
effektiv sårbehandling av mindre sår med liten sekretion. I kontakt med sårvätska bildas en gel som
bibehåller en fuktig sårmiljö vilket gynnar autolytisk upprensning och sårläkning.
DuoDERM® Mini förband består av en vidhäftande, hydrokolloid massa som innehåller gelatin,
pektin och natriumcarboxymethylcellulosa. Ovansidan är täckt av en polyurethanfilm/skum.
DuoDERM® Mini förband är försedd med extra häftkant, vilket säkerställer bra vidhäftning.
DuoDERM® Mini förband är vattentät och kan användas vid bad och dusch. Byten sker vid behov
– minst en gång per vecka. Värm gärna plattan med händerna före applicering på såret och se
till att huden är torr för bästa fästförmåga.

Fakta
DuoDERM Mini förband
DuoDERM Mini förband är en steril,
självhäftande tvåskiktsplatta som innehåller pektin, gelatin och natriumcarboxymetylcellulosa (CMC). Ovansidan
är täckt av en polyurethanfilm/skum.
DuoDERM Mini förband är försedd med
extra häftkant, vilket säkerställer bra
vidhäftning.

Indikationer

DuoDERM® förband ”originalet” bland hydrokolloida förband
DuoDERM Mini förband ger en ocklusiv, fuktighetsbevarande och effektiv sårbehandling för mindre sår
med liten sekretion. Ocklusivt fuktighetsbevarande
sårläkning ger följande dokumenterade fördelar:

Använd DuoDERM Mini förband till
mindre sår med liten sekretion. Plattan
kan med fördel användas vid skrap-,
skrubb- eller brännskador på svårbandagerade områden som händer, fötter,
rygg och höfter samt vid små kirurgiska
ingrepp som laparoskopisk kirurgi eller
biopsier.

Bytesintervall
Förbandet kan sitta upp till 7 dagar eller
bytes när förbandet är mättat.

• Främjar sårläkning1

Förvaring / Hållbarhet

• Främjar sårets upprensning1

Förvaras torrt i rumstemperatur
Hållbarhet i 5 år.

• Understödjer granulation och celldelning1
• Mindre infektionsfrekvens i jämförelse med traditionell behandling2

Stereliseringsmetod

• Skadar inte eller har annan negativ effekt på nybildad vävnad3

Gammasteriliserad.

• Skapar en bakterie- och virusbarriär.4

Klassificering
DuoDERM Mini förband är CE-märkt
och tillfredställer relevanta miljö- och
säkerhetskrav.
För mer information se bruksanvisning.
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