Hydrofilm
Transparent sårfilm
®

Efter ett kirurgiskt ingrepp behöver suturerna skyddas mot yttre kontaminering. Samtidigt ska en optimal läkning komma till
stånd och sårinspektion kunna utföras enkelt. Hydrofilm är ett självhäftande transparent filmförband. Hydrofilm ger möjlighet till
effektiv sårvård samtidigt som den är hudvänlig och enkel att hantera.

Vattentät och ogenomtränglig för bakterier

Transparent

Andas

Indikation
Används som postoperativt och primärt
förband för att skydda sår som inte vätskar
eller som fixering.
T.ex. kateter- och kanylfixeringar, täckförband över geler och kalciumalginater eller
som skydd mot mekanisk irritation.
Kontraindikationer:
Hydrofilm ska inte användas på infekterade,
blödande eller vätskande sår.

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
Hydrofilm är ett självhäftande, transparent filmförband. Filmen
består av tunn vattentät polyuretan som även står emot bakterier
och virus. Förbandet andas och har en häftmassa som är dermatologiskt testad.
Egenskaper
Tack vare den tunna, transparenta filmen kan såret hållas under
uppsikt utan att förbandet behöver bytas. Denna egenskap gör att
såret inte behöver störas i onödan under läkningsprocessen.
Eftersom Hydrofilm stänger ute både vatten och bakterier minimeras risken för sekundärinfektioner. Det fungerar också utmärkt
att bära förbandet vid bad och dusch.
Filmen har en matt yta som inte reflekterar ljus, detta gör att
filmen inte syns så väl.
Hörnen på Hydrofilm är rundade för att förbandet ska sitta stadigt
på plats. Häftmassan i filmförbandet har kraftig häftförmåga för
att förbandet ska kunna sitta stadigt under längre tid. Användningstiden avgörs av sårets status och typ.
Filmen har en mycket tydlig fixeringsinstruktion. Genom att följa
numreringen från 1-4 så kan förbandet fixeras på ett enkelt sätt.
Det går utmärkt att applicera filmförbandet med handskar på.

Hydrofilm skyddar suturer och suturtejp mot väta.

Huden måste vara torr vid fixering.

Material
Polyuretanfilm med hypoallergen häftmassa av akrylat.
Kolofoniumfri.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa,
steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Sortiment

Storlek

Art.nr.

Afp

Tfp

Hydrofilm

6 x 7 cm

685 755

10 st

20 Afp

10 x 12,5 cm

685 757

10 st

20 Afp

Fördelar:

10 x 15 cm

685 759

10 st

10 Afp

Säkert sårskydd

15 x 20 cm

685 761

10 st

10 Afp

20 x 30 cm

685 765

10 st

10 Afp

Enkel hantering

10 x 25 cm

685 763

25 st

10 Afp

12 x 25 cm

685 764

25 st

10 Afp

Finns i 7 storlekar

10 x 15 cm

685 760

50 st

10 Afp

15 x 20 cm

685 762

50 st

10 Afp

6 x 7 cm

685 756

100 st

10 Afp

10 x 12,5 cm

685 758

100 st

10 Afp

®

Steril, enstycksförpackad

Kolofoniumfri
Dermatologiskt testad
Transparent
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Fixeringsinstruktioner

