Hydrofilm roll
Transparent sårfilm på rulle
®

Hydrofilm er en selvklæbende, transparent filmforbinding til simpel forbindingsfiksering. Hydrofilm giver mulighed for effektiv
sårheling, samtidig med at den er hudvenlig og enkel at håndtere.

Vandtæt og uigennemtrængelig for bakterier

Transparent

Kan nemt klippes i den
ønskede længde

Indikation
Anvendes som postoperativ og primær forbinding for at beskytte sår, som ikke væsker
eller som fiksering.
F.eks. som kateter- og kanylefiksering, som
dækforbinding over gel og kalciummalginater eller som beskyttelse mod mekanisk
irritation.
Kontraindikationer:
Hydrofilm roll må ikke anvendes på
inficerede, blødende eller væskende sår.

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

Hydrofilm roll er en selvklæbende, transparent filmforbinding til
enkel forbindingsfiksering. Filmen består af en tynd vandtæt
polyuretanfilm, som beskytter mod yder kontaminering.
Forbindingen er åndbar og dens klæber er dermatologisk testet.
Egenskaber
Takket være den tynde, transparente film kan såret hele under
opsyn, uden at forbindingen behøves at skiftes. Dette gør, at såret
ikke bliver forstyrret unødigt under helingsprocessen.
Eftersom Hydrofilm roll holder både vand og bakterier ude,
minimeres risikoen for sekundærinfektioner. Man kan også
udmærket bære forbindingen under badning.
Klæberen i filmforbindingen har kraftig klæbeevne, så
forbindingen kan sidde stabilt i længere tid, men kan alligevel
fjernes uden at efterlade klisterrester.
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Klip af i den ønskede længde

Materiale
Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen klæber af
akrylat. Kolofoniumfri.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse 1,
usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Fordele:
Sikker sårbeskyttelse
Enkel håndtering
Kolofoniumfri
Sortiment

Størrelse

Varenr.

Hydrofilm roll

5 cm x 10 m

685 790

1 stk

24 Æsker

Usteril, pakket enkeltvis

10 cm x 2 m

685 791

1 stk

24 Æsker

10 cm x 10 m

685 792

1 stk

32 Æsker

15 cm x 10 m

685 793

1 stk

20 Æsker

®

Antal pr. æske Karton
Dermatologisk testet
Transparent

