
Skonsam sårläkning

DuoDERM® Extra Thin förband är ett ocklusivt, absorberande förband som kan

användas för torra till mindre vätskande sår. I kontakt med sårvätska bildas en

fuktig gel som bibehåller en fuktig sårmiljö och gynnar sårläkningen1. DuoDERM®

Extra Thin förband är en självhäftande platta som skapar en bakterie- och virus-

barriär2,3, följsam och kan klippas till önskad passform. Förbandet klipps till efter

behov och bör fästas 2 cm ut på den friska huden. Förbandet finns också som

postoperativa storlekar och kan användas som primär- och sekundärförband.
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STORLEK FÖRBAND/FÖRP KOD BEST.NR

10 x 10 cm 20 401807 281501

10 x 15 cm (oval) 5 651008 281519

7,5 x 7,5 cm 5 H7951 293159

10 x 10 cm 5 H7954 293191

15 x 15 cm 5 H7956 293209

5 x 10 cm 10 H7959 281543

5 x 20 cm 10 H7961 281550

9 x 15 cm 10 187920 810966

9 x 25 cm 10 187921 810967

9 x 35 cm 10 187922 810968

DuoDERM® Extra Thin
DuoDERM Extra Thin är en
tunn självhäftande platta som
består av en undersida av
hydrokolloider i en vidhäftande
massa och en ovansida av
polyurethanfilm. Den vidhäf-
tande ytan innehåller elastome-
riska polymerer som förstärker
förbandets möjlighet att behålla
sårexudat. 

Indikationer
DuoDERM Extra Thin används
för torra till mindre vätskande, 
t ex trycksår (stadie I-II), bensår,
diabetessår, kirurgiska sår, del-
hudsbrännskador, tagställen,
skrubbsår, skavsår och ocklusi-
onsbehandling vid dermatoser 
t ex eksem och psoriasis.

Bytesintervall
Upp till sju dagar eller så byts 
förbandet när det är mättat.

Förvaring
Förvaring sker torrt i rums-
temperatur. Undvik starkt ljus.

Steriliseringsmetod
Gammasteriliserad.

Klassificering
DuoDERM Extra Thin är 
CE-märkt och tillfredsställer
relevanta miljö- och 
säkerhetskrav.

Hållbarhet
5 år.

För ytterligare information se
bruksanvisning i förpackningen

FAKTA

Tips vid användnig:

• värm plattan med händerna 
innan den appliceras på såret

• applicera DuoDERM med en 
marginal på 2 cm utöver 
sårkanterna

• se till att huden är torr innan 
plattan appliceras

• vid måttligt till kraftigt 
vätskande sår kan DuoDERM 
kombineras med AQUACEL®

Hydrofiber® förband

• förbandet kan sitta upp till 
7 dagar eller så byts det när 
det är kliniskt indikerat

DuoDERM® Extra Thin

Hygien 
– bakterie- och virus- 
barriär2,3. Du kan tvätta dina
händer med förbandet på

Sårläkning 
– skapar optimal miljö för
sårläkning1

Väldokumenterat 
– DuoDERM familjen 
är en av världens bäst 
dokumenterade sårförband

Klippguide för DuoDERM
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