
 

Datablad 
 

3M™ Tegaderm™ Film 
 

Produktbeskrivelse: 

3M Tegaderm™ Film er en steril film til sår og sårbehandling. Den består af en tynd, transparent,  

semipermeabel film som giver god hudbeskyttelse og sikrer en fugtig sårheling. Tegaderm™ serien 

er udviklet i forskellige størrelser og design for at imødekomme en god forbinding til vanskelige 

bandagerbare steder. 

 

Egenskaber: 

- Kan anvendes i op til 7 dage 

- Bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø 

- Beskytter mod udefra kommende bakterier, væsker og virus* 

- Elastisk 

-Transparent. Inspektion af såret hindrer unødige skift af forbindingen, hvorved sårhelingen kan          

fortsætte uforstyrret 

- Beskytter mod friktion  

- Specielt design i form af oval eller sacral pasform gør det lettere at forbinde vanskelige 

  bandagerbare steder, så som albuer, hæle, sacrum og hofterne 
 

*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. 
 

Fordele: 

- Fremragende klæbeevne 

- Nem at applicere med rammesystem 

- Tilpasser sig nemt til vanskelige kropskonturer 

- Risiko for maceration nedsættes, da ilt trænger igennem forbindingen, samtidig med at fugten kan 

  komme ud. 

- Nem at fjerne 
 

Indikationer: 

- Rene kirurgiske sår 

- Donorsteder 

- Tryksår stadie I og II 

- Opblødning af fibrinbelægning 

- Yderforbinding over alginater, hydrogeler og hydrofibre 

- Overfladiske sår, som hudafskrabning, blæner, rifter og snitsår 
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Indikationer: 

- 1. og 2. grads forbrændinger 

- Forebyggende hudbeskyttelse 

- Anvend 3M Tegaderm™ + Pad med en absorberende forbinding, hvor det er nødvendigt på 

grund af store mængder sekretion 

- Anvend 3M Tegaderm™ HP ved særligt krævende situationer med meget fugtig hud (febril 

patienter eller svedende patienter). Tegaderm™ HP har en ekstra god klæbeevne. 
 

OBS:  Anvendelse af enhver forbinding til sår bør indgå i en veldefineret protokol for 

 sårbehandling til forebyggelse af infektion. 
 

Brugsvejledning: 

- Vælg det rette produkt i Tegaderm™ serien (oval, firkantet, sacral form eller med eller uden 

absorptionsmulighed) 

- Rens såret og den omkringliggende hud. Sæt altid Tegaderm™ på tør, ren hud 

- Åben paknigen og fjer den sterile forbinding 

- Fjern den fortrykte liner fra klæbefladen 

- Placér forbindingen over sårområdet og applicer fra midten og  udefter. (forbindingen må aldrig 

strækkes inden applicering) 

- Fjern rammen omkring filmen. Følg den med en finger rundt langs med kanten, herved undgås 

kantrulninger og unødige forbindskift undgås 

- Notér datoen for forbindskift på tapeetikken eller i sårjournalen 
 

Deklaration: 

- Film: Polyurethan 

- Klæbestof: Akrylatklæber 

 

 

 
 

Bestillingsinformation 

3M™ Tegaderm™ Film 

Varenr.: Størrelse i cm Antal/æske Æsker/karton 

1622W 

1623W - IV 

1624W 

1626W 

1627 

1628 

1629 

1630 Oval 

9534HP 

9536HP 

9543HP 

9545HP 

9546HP 

9548HP 

4,4 x 4,4 cm 

6 x 7 cm 

6 x 7 cm 

10 x 12 cm 

10 x 25 cm 

15 x 20 cm 

20 x 30 cm 

10 x 11,5 cm 

6 x 7 cm 

10 x 12 cm 

11 x 12 xm 

5,4 x 6,4 cm 

10 x 11,5 cm 

14 x 16,5 cm 
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