Cosmopor
Selvklæbende sårforbinding med mikronet
®

Til postoperativ sårpleje kræves en forbinding, som slutter tæt rundt om såret, og som samtidig er åndbar. Således fungerer
Cosmopor. Den selvhæftende forbinding absorberer ekssudat fra såret samtidig med, at den beskytter mod ydre kontaminering. Dette
produkt egner sig til mindre sår, som ikke kræver sterile forbindingsskift.

Gennemtrængelig for
luft og fugtighed

Fæstner ikke i såret

Rundede hjørner forhindrer, at
materialet ruller i kanterne

Indikation
Til postoperativ sårpleje og som beskyttelse
ved mindre sårskader.
Kontraindikationer:
Ingen kendte.

Sårbehandling

helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Cosmopor er en selvhæftende, steril sårforbinding, hvis materialekombination adskiller den fra traditionelle sårforbindinger.
Desuden sikrer den en fin postoperativ sårbehandling.
Egenskaber
Den afgørende fordel ved Cosmopoe er det hydrofobe mikronet,
som ligger direkte oven på såret. Mikronettet kanalisere hurtigt
sekret ind i den ovenliggende sårpude, men forbliver dog tørt og
forhindrer fastklæbning i såret. Bandageskift er ikke forbundet
med smerter. Sårpuden er af 100% ren bomulsvat og er nem at
placere. Den råder over en stor sugeevne og polstervirkning.
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Den bløde topfilm er gennemtrængelig for luft- og vanddampe.
En bred, afsluttende klæbezone rundt om sårpude sikrer, sammen
med den vandafvisende imprægnering på stoffets udvendige side,
en pålidelig kontaminationsbeskyttelse. Afrundede hjørner forhindrer, at forbindingen ruller af selv efter længere tids anvendelse.

Materiale
Non-woven polyester med en sårpude af viskose. Sårpuden
er belagt med et net af polyetylen for at undgå fastvoksning.
Klæbekanten har en syntetisk baseret klæber. Kolofoniumfri.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I,
steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.
Fikseringsinstruktioner
Huden skal være tør, når forbindingen fikseres.
Sortiment
Cosmopor

®

Fordele:

Størrelse

Varenr.

Antal pr. æske

Karton

7,2 x 5 cm

900 800

50 stk

20 Æsker

10 x 6 cm

900 802

25 stk

27 Æsker

15 x 6 cm

900 804

25 stk

18 Æsker

Skånsom mod huden

10 x 8 cm

900 806

25 stk

22 Æsker

15 x 8 cm

900 808

25 stk

14 Æsker

Absorberende

20 x 8 cm

900 810

25 stk

13 Æsker

20 x 10 cm

900 812

25 stk

12 Æsker

25 x 10 cm

900 814

25 stk

8 Æsker

35 x 10 cm

900 816

25 stk

7 Æsker

Høj absorption

Kolofoniumfri
Bekvem at have på

