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Negative Pressure Wound Therapy

Att det blir helt tätt är avgörande för att säkerställa en
effektiv undertrycksbehandling.
Behandling med negativ tryckterapi kan innebära utmaningar för att kunna
bibehålla en långvarig lufttät fixering, t.ex. vid svårbandagerade anatomiska
områden samt vid patientrelaterade faktorer såsom svett, mobilisering och
duschning. ConvaTecs hydrokolloida tätningsremsor är tunna, flexibla och
är utvecklade för att skapa den optimala tätningen för patienter som
behandlas med undertrycksbehandling.

Produktbeskrivning:
Sterila tunna tätningsremsor bestående av ett lager av
hydrokolloider som är inbäddade i en vidhäftande matrix
med polymerer och ett yttre lager av polyuretanfilm.

Applicering
1. Ta bort skyddspappret och filmen,
minimera fingerkontakt med den
vidhäftande ytan.

Indikationer:

2. Applicera tätningsremsorna med 1
cm överlappning på undertrycksförbandets kanter. Undvik veck
och stretcha inte ut remsan eller
applicera i utsträckt läge.

Används på intakt hud som ett hjälpmedel för patienter
som får undertrycksbehandling. Tätningsremsorna kan
användas för att täta eventuellt läckage runt kanterna
på förbandet för undertrycksbehandling.

Fördelar:

3. Om större veck är synliga på
förbandet, placera tätningsremsan
så att den går längsmed längden
på vecket och inte tvärs över
vecket. Var aktsam så att inte
slangen fastnar/klistras fast.

• Absorberande hydrokolloida egenskaper hjälper till
att upprätthålla en tät försegling vid uppkomst av
sårvätska eller svett och hjälper till att minska risken
för att omkringliggande hud blir macerererad.

4. Stryk varsamt till tätningsremsorna med handen för att
säkerställa en god vidhäftning.

• Tunn polyuretanfilm skyddar mot inträngning av
bakterier och virus samt är duschsäker.
• Lätt att använda, forma och klippas till för
svårbandagerade områden.

Notera: rekommenderade maximala användningstid är upp till 7 dagar. Om en tät fixering inte kan
uppnås så läs bruksanvisningen för det
undertryckssystem som du använder.

• Tätningsremsorna kan tas bort utan att skada
omgivande hud.
• Kan sitta kvar i upp till 7 dagar.

Beställningsinformation:
Artikelnr

Storlek

Antal/fpk

422308

5 x 20 cm

10 st
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