
 

Datablad 
 

 Absorbent 
 
Produktbeskrivelse: 

væskende sår. Den transparente forbinding gør det muligt at observere såret. 3M Tegaderm 
Absorbent opretholder et fugtigt sårmiljø, som fremmer sårhelingen samt beskytter såret mod 
friktion og giver en barriere mod udefrakommende væsker, bakterier og virus*.  
 
*Laboratory testing has proven Tegaderm and Tegaderm HP transparent dressings provide a barrier against HIV -1 
and HBV while the dressings remain intact without leakage. 
 
Egenskaber: 
- Patenterede transparente akrylpolymer 
- Opretholder et optimalt sårmiljø  
- Hypoallergenisk 
- Latexfri 
- Steril 
- Tynd 
 
Fordele: 
- Tilpasser sig hudens konturer 
- Skånsom at fjerne 
- Nem at centrere og applicere 
- Såret kan inspiceres. 
- Lang anvendelsestid  nedsætter skifteintervallerne 
 
Indikationer: 
Lavt til moderat væskende sår, såsom: 
- Hudafskrabninger og overfladiske sår 
- Epiteliserede sår 
- Overfladiske brandsår 
- Donorsteder 
- Tryksår 
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Brugsvejledning: 
- Tag forbindingen ud af pakken. 
- Hold forbindingen ved hjælp af tapperne og fjern den 
 påtrykte liner. 
- Pres forsigtigt forbindingen på huden. Undgå at strække  
 forbindingen eller huden. 
- Fjern rammesystemet og glat forbindingen fra midten og ud mod kanten. 
 
Fjernelse: 
- Løft forsigtigt forbindingens kanter fra huden. Påfør en tape på kanterne af forbindingen og brug 
         tapen til at løfte med, hvis der er problemer med at løfte forbindingen.
- Fortsæt med at løfte, indtil alle kanter er løsnet fra huden.
- Fjern forbindingen. 
 
Deklaration: 
- Akrylpolymer 
- Polyurethanfilm 
- Akrylatklæbestof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestillingsinformation 
 

 Absorbent 
Varenr.: Størrelse af pude 

cm x cm 
Størrelse af hele 

forbindingen
cm x cm

Antal/æske Æsker/karton 

90800 Oval 
90801 Oval 
90802 Firkantet 
90803 Oval 
90805 Firkantet 
90807 Sacral 

3,8 x 5,7 
 6,0 x 7,6 

10,1 x 10,1 
8,5 x 10,7 
14,9 x 15,2 
11,75 x 14,3 

7,6 x 9,5 
11,1 x 12,7
14,9 x 15,2 
14,2 x 15,8 
20,0 x 20,3   
16,8 x 19  
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