Hydrofilm® Plus
Transparent sårfilm med absorptionspude

Hydrofilm Plus er en selvhæftende filmforbinding med en højabsorberende sårpude, som ikke fæstner i såret. Ekssudat
absorberes hurtigt og sikkert således, at
såret holdes frit for sårsekret, som kan kontaminere såret. Takket være disse egenskaber sikrer Hydrofilm Plus en effektiv sårpleje
samtidig med, at den er hudvenlig og enkel
at håndtere.

1
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Fordele:
Sikker sårbeskyttelse
Enkel håndtering
Kolofoniumfri
Dermatologisk testet

Egenskaber
Takket være den tynde transparente film kan
huden rundt om sårpuden inspiceres, uden at
man behøver at skifte forbindingen. Gennem den
hvide sårpude er det også muligt at se, hvordan
ekssudatet absorberes, og hvornår det er tid til
at skifte forbindingen. Disse egenskaber gør, at
man ikke behøver at forstyrre såret unødigt under
helingsprocessen. Eftersom Hydrofilm Plus holder
både vand og bakterier ude, minimeres risikoen for
sekundærinfektioner. Det lader sig også sagtens
gøre at tage bad og brusebad med forbindingen på.
Filmen har en mat overflade, som ikke reflekterer lys,
hvilket gør at filmen ikke så let bemærkes. Hjørnerne
på Hydrofilm Plus er rundede, for at filmen skal blive
siddende på plads. Klæberens hæfteevne er kraftig,
for at forbindingen skal kunne blive siddende på
plads i længere tid. Anvendelsestiden afhænger af
sårets type og tilstand.

Indikation
Anvendes som steril postoperativ samt primær
forbinding for at beskytte let væskende sår.
Kontraindikationer: Hydrofilm Plus må ikke anvendes
på inficerede eller stærkt blødende sår samt på sår
med en høj ekssudatmængde.
Fikseringsinstruktioner
Huden skal være tør, når filmen fikseres.

Materiale
Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen
klæber af akrylat. Absorptionspude af viskosefibrer
dækket med et polyetylennet. Kolofoniumfri.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk
produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EUdirektiv 93/42/EEC.					
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Sortiment

Størrelse

Sårpude

Varenr.

Afp

Tfp

Hydrofilm® Plus
Steril, pakket enkeltvis

9 x 15 cm

4 x 11 cm

685 775

25 stk

10 Afp

10 x 12 cm

5 x 8 cm

685 776

25 stk

10 Afp

10 x 20 cm

5 x 16 cm

685 778

25 stk

10 Afp

10 x 25 cm

5 x 20 cm

685 779

25 stk

10 Afp

10 x 30 cm

5 x 25 cm

685 780

25 stk

10 Afp

5 x 7,2 cm

2,5 x 4 cm

685 771

50 stk

10 Afp

9 x 10 cm

4 x 6 cm

685 773

50 stk

10 Afp

