Cosmopor E
Självhäftande absorptionsförband
®

För postoperativ sårvård behövs ett förband som sluter tätt runt såret och samtidigt är genomsläppligt och låter såret andas, så
fungerar Cosmopor E. Det självhäftande förbandet absorberar exsudat från såret samtidigt som det skyddar från yttre kontaminering.
Förbandet finns även i en osteril version, Cosmopor strip, där färdigklippta plåster i samma kvalitet finns i askar om 10 st.
Denna produkt lämpar sig för mindre sår som inte kräver sterila omläggningar.

Genomsläpplig för
luft och fukt

Fastnar inte i såret

Rundade hörn förhindrar att
materialet rullar sig

Indikation
För postoperativ sårvård och som skydd vid
mindre sårskador.
Kontraindikationer:
Inga kända.

Sårbehandling

helps healing.

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se
Cosmopor E är ett självhäftande, absorberande förband för postoperativ vård och skydd för mindre sår.
Egenskaper
Cosmopor E är tack vare sin mjuka yta mycket bekväm att bära.
Produkten är genomsläpplig för luft och fukt vilket möjliggör för
huden att fungera normalt.
Den syntetiskt baserade häftmassan håller förbandet säkert på
plats.
Rundade hörn på produkten förhindrar att den rullar sig i kanterna
och lossnar. Häftkanten på Cosmopor E sluter tätt runt sårdynan.

Cosmopor strip är häftande endast på två kanter och används där
sterila omläggningar inte krävs.

Material

HARTMANN-ScandiCare AB 8802407 (2011-08)

Non-woven polyester med sårdyna av viskos. Sårdynan är belagd
med ett nät av polyetylen för att inte fastna i såret. Häftkanten har
en syntetiskt baserad häftmassa som är kolofoniumfri.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I,
steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Fixeringsinstruktioner
Huden måste vara torr vid fixering av förbandet.

Sortiment

Storlek

Sårdyna

Art.nr.

Afp

Tfp

Cosmopor E

7,2 x 5 cm

4 x 2,5 cm

900 870

50 st

20 Afp

Steril, enstycksförpackad

10 x 6 cm

6,5 x 2,5 cm

900 871

25 st

27 Afp

15 x 6 cm

11 x 2,5 cm

900 872

25 st

18 Afp

Fördelar:

10 x 8 cm

6,5 x 3,8 cm

900 873

25 st

22 Afp

Säker fixering

15 x 8 cm

11 x 3,8 cm

900 874

25 st

14 Afp

20 x 8 cm

16 x 3,8 cm

900 875

25 st

12 Afp

Enkel hantering

20 x 10 cm

16 x 5,5 cm

900 876

25 st

12 Afp

25 x 10 cm

20,5 x 5,5 cm

900 877

25 st

8 Afp

Lämnar inga klisterrester

35 x 10 cm

30,5 x 5,5 cm

900 878

25 st

8 Afp

®

Cosmopor strip

10 x 4 cm

900 960

10 st

78 Afp

Osteril, förpackad i ask

10 x 6 cm

900 961

10 st

78 Afp

10 x 8 cm

900 962

10 st

78 Afp

®

Absorberande
Fri från kolofonium
Bekväm att bära

