
Förbandet placeras i nära 
kontakt med såret eller 
i kontakt med ett annat 
förband.

Fixera förbandet på lämpligt 
sätt med bandagelinda, film 
eller tejp.

DryMax Soft kan användas 
tillsammans med 
kompressionsbehandling. 

Tillverkad av Absorbest AB 
www.absorbest.se | info@absorbest.se
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 • Kostnadseffektiv

• Användarvänlig

•  Ökad patientkomfort

• Bättre sårläkning

Artikel REF Avd.fp Förbands- 
storlek i cm

Absorptions-
kapacitet*

DryMax Soft 7,5x7,5 cm F60011/10 10 7,5x7,5 50 ml

DryMax Soft 10x10 cm F60013/10 10 10x10 130 ml

DryMax Soft 10x15 cm F60012/10 10 10x15 230 ml

DryMax Soft 15x15 cm F60121/10 10 15x15 280 ml

DryMax Soft 10x20 cm F60015/10 10 10x20 330 ml

DryMax Soft 15x20 cm F60014/10 10 15x20 400 ml

DryMax Soft 20x20 cm  F60016/10 10 20x20 600 ml

DryMax Soft 20x25 cm F60018/10 10 20x25 780 ml

DryMax Soft 20x30 cm F60017/10 10 20x30 960 ml

DryMax Soft 37x56 cm F60019/10 10 37x56 3000 ml

*)  Enligt internationell 
standard EN 13726-1

DryMax Soft är ett sterilt, följsamt och superabsorberande förband för vätskande 
sår. DryMax Soft absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat        
absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för 
maceration sam tidigt som en fuktig sårläkningsmiljö bibehålls. 

DryMax Soft
Den sömlösa designen förenklar positionering av förbandet på såret.                                        
Förbandet har en enkel design med absorption från båda sidor vilket omöjliggör                                      
felanvändning. Denna egenskap gör även förbandet staplingsbart, så att flera 
förband kan placeras ovanpå varandra om extra hög absorptions kapacitet skulle 
krävas. 

Förbandet känns torrt och behagligt för patienteten samtidigt som det bidrar 
till en fuktig sårläkningsmiljö. Den hydrofila kontaktytan transporte rar effektivt              
vätskan bort från såret och fördelar den jämnt in i förbandets kärna, ABSORBEST 
core. 

Förbandets supertunna och mjuka egenskaper gör att det passar på alla                   
platser på kroppen. DryMax Soft är utvecklad för att fungera väl tillsammans med                     
kompressionsbehandling.


