
 

Datablad 
 

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive 
Produktbeskrivelse: 

3M Tegaderm™ Foam Adhesive Dressing, er en 4-lags sårforbinding med kraftig absorption og 

høj fordampningsevne.en behagelig polyurethan skumpude. De 4 lag af non-woven materiale 

sikrer åndbarheden i forbindingen. Disse lag håndterer overskydende fugt i tilstrækkelig grad 

ved såvel svage som kraftig væskende sår.  

Forbindingen har en transparent barrierefilm. Filmen er semipermeabel, hvilket forebygger 

lækage og samtidig virker som en barriere mod kontaminering udefra. 

Forbindingen bibeholder et fugtigt sårmiljø, som fremmer sårhelingen.  
 

Egenskaber: 

- Til moderat og kraftigt væskende sår 

- 4-lags sårforbinding med kraftig absorption og høj fordampningsevne 

- Væskekontrollag – fordeler og opretholder væskebalancen 

- Barriere mod gennemtrængning 

- Hurtig absorption af sekret     

- Barriere mod bakterier og virus 

- Blødt, absorberende polyuretanskum, som ikke svulmer op    

      

Fordele: 

- Nem at anvende og placere pga. af det patenterede edderkopperammesystem 

- Lang anvendelsestid – kan sidde på i 7 dage 

- Tynd og blød – selv med 4 lag 

- Vandtæt barriere tillader patienten at bade 

- Nem at fjerne 

- Hæfter ikke i sår 

- Alt i en forbinding 
 

Indikationer: 

- Tryksår 

- Venøse bensår, inkl. under kompressionsbandage 

- Overfladiske sår 

- Neuropatiske, diabetiske sår 

- Hudafskrabninger 

- Donorsteder ved hudtransplantationer 

- 1. og 2. grads forbrændinger  

- Arterielle sår 
 

Advarsel: 

Brug ikke forbindingen i kombination med oxiderende midler, såsom  

brintoverilte. Opløsninger af denne type kan påvirke strukturen og dermed  

effekten af den polyuretane skum. 
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Brugsvejledning: 

- Tag skumforbindingen ud af pakken. 

- Hold forbindingen ved hjælp af tapperne og fjern den påtrykte liner. 

- Pres forsigtigt den klæbende film på huden. Undgå at strække forbindingen eller huden. 

- Hæl: Mens benet bliver støttet med den ene hånd, placeres forbindingen 

 over såret med den anden hånd. 

 

- Andet: Placér forbindingen over såret. 

- Tag fat i en sektion af papirlineren og træk mod kanten, begyndende ved midten af   

forbindingen.  

- Fortsæt indtil alt papiret er fjernet. 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: 

- Polyuretanskum. 

- Skiftefrekvens: Maks. 7 dage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestillingsinformation 
 

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive Dressing 
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Varenr.: Størrelse af 

skumpude 

cm x cm 

Varenr.: Antal/æske Æsker/karton 

90610 firkantet 

90611 oval 

90612 firkantet 

90614 oval 

90613 oval 

90616 oval 

90619 rund 

5,0 x 5,0 

 6,0 x 7,6 

10,0 x 10,0 

3,1 x 3,8 

10,0 x 11,0 

14,0 x 17,1 

7,62 x 7,62 
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