
For optimal forsegling  
ved NPWT

Negative Pressure Wound Therapy



Produktbeskrivelse:
Sterile tynde fikseringsstrips bestående af et 
hydrokolloidlag i en klæbende polymermatrix og 
et ydre polyurethanfilmlag.

Indikationer: 
Bruges på intakt hud som en sikkerhed for patienter, 
der får NPWT. Fikseringsstripsene kan bruges til 
forsegling af lækager langs yderkanten af bandager 
anvendt til NPWT. 

Fordele:
• Hydrokolloidens absorberende egenskaber er 

med til at opretholde NPWT-forseglingen ved 
tilstedeværelse af sårvæske eller sved og nedsætter 
risikoen for maceration af den omkringliggende hud.

• Den tynde polyuretanfilm skaber en barriere mod 
bakterier og vira og tåler brusebad.

• Nem at bruge og kan klippes til ønsket form, så den 
kan bruges på svært bandagerbare områder.

• Fikseringsstrips kan fjernes uden at beskadige den 
omkringliggende hud.

• Kan sidde op til 7 dage. Bestillingsinformation
Varenummer Størrelse Antal /æske

422308 5 x 20cm 10

Ønsker du at vide mere om ConvaTecs portefølje,  
eller ønsker du at få et besøg af din lokale  
ConvaTec-produktspecialist: Ring til: 48 16 74 74

www.convatec.dk

®/™ ConvaTec Hydrokolloid fikseringsstrips er varemærker 
tilhørende ConvaTec Inc. Alle andre varemærker tilhører 
deres respektive ejere. 2019 ConvaTec Inc. AP-020737-US

Applicering

1. Fjern beskyttelsespapiret og 
filmlaget med så lidt fingerkontakt 
med den klæbende overflade 
som muligt. 

2. Applicér hydrokolloid 
fikseringsstrips med et 
overlap på 1 cm på alle sider af 
Avelle™ bandagens klæbekant. 
Undgå folder og stræk ikke 
fikseringsstripsene ved 
applicering.

3. Hvis der er store folder i NPWT-
bandagen, skal fikseringsstrippen 
placeres, så den løber langs folden 
og ikke på tværs af denne. Pas på 
ikke at klæbe sugeslangen fast.

4. Form bandagen med hånden 
for at sikre, at den sidder 
ordentligt fast.

Negative Pressure Wound Therapy

Det er meget vigtigt at etablere en effektiv forsegling for at sikre levering af 
Negative Pressure Wound Therapy (sårbehandling med negativt tryk).
Opretholdelse af negativt tryk på anatomiske steder, der er svære at bandagere,  
samt patientfaktorer som f.eks. svedafsondring, mobilisering og badning kan gøre  
det svært at opretholde en langvarig lufttæt forsegling. ConvaTecTM Hydrokolloid 
fikseringsstrips er tynde og fleksible og er designet til at skabe den optimale  
forsegling, så dine patienter er sikret effektiv NPWT.

Bemærk: Kan sidde op til 7 dage. Hvis der ikke 
kan opnås forsegling, skal du se brugsanvisningen 
til den NPWT-anordning, som du anvender.


