
Hydrofilm® Plus
Transparent sårfilm med absorptionsdyna

Hydrofilm Plus är ett självhäftande 
transparent filmförband med en 
absorberande sårdyna som inte fastnar i 
såret. Den semipermeabla filmen låter såret 
andas samtidigt som det skyddar mot  
vatten och bakterier.  Hydrofilm plus har  
en hög användarkomfort och filmen  
anpassar sig efter kroppens konturer. 
Hudvänlig och enkel att hantera. 
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Andas

Vattentät och ogenomtränglig för bakterier Absorberande sårdyna
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Egenskaper
Tack vare den tunna, transparenta filmen kan 
huden runt sårdynan inspekteras utan att förbandet 
behöver bytas. Genom den vita sårdynan syns 
även hur exsudat absorberas. Dessa egenskaper 
gör att såret inte behöver störas i onödan under 
läkningsprocessen.
Eftersom Hydrofilm Plus stänger ute både vatten och 
bakterier minimeras risken för sekundärinfektioner. 
Det fungerar också utmärkt att bära förbandet vid 
bad och dusch.
Hörnen på Hydrofilm Plus är rundade för att 
förbandet ska sitta stadigt på plats under en längre 
tid. Förbandet kan sitta på upp till 5 dagar, det 
är dock sårets och hudens kondition som avgör 
användningstiden.

Material
Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen 
häftmassa av akrylat. Absorptionsdyna av viskosfibrer 
täckt med ett polyetylennät. Kolofoniumfri. 
Produkten är klassificerad som medicinteknisk 
produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 
93/42/EEC.       
       
       
     

      
 

Sortiment Mått Sårdyna Art.nr. Afp Tfp

Hydrofilm® Plus
Steril, enstycksförpackad

5 x 7,2 cm 2,5 x 4 cm 685 770 5 st 20 Afp

9 x 10 cm 4 x 6 cm 685 772 5 st 20 Afp

9 x 15 cm 4 x 11 cm 685 774 5 st 20 Afp

10 x 20 cm 5 x 16 cm 685 777 5 st 10 Afp

9 x 15 cm 4 x 11 cm 685 775 25 st 10 Afp

10 x 12 cm 5 x 8 cm 685 776 25 st 10 Afp

10 x 20 cm 5 x 16 cm 685 778 25 st 10 Afp

10 x 25 cm 5 x 20 cm 685 779 25 st 10 Afp

10 x 30 cm 5 x 25 cm 685 780 25 st 10 Afp

5 x 7,2 cm 2,5 x 4 cm 685 771 50 st 10 Afp

9 x 10 cm 4 x 6 cm 685 773 50 st 10 Afp

Fördelar:
Säkert sårskydd
Enkel hantering
Hög användrakomfort
Kan användas vid dusch och bad

Indikation 
Används som ett sterilt självhäftande transparent 
sårförband med absorberande sårdyna. Lämplig för 
postoperativ sårvård, lätt vätskande sår samt skydd 
mot bakterier. 
Kontraindikationer: Hydrofilm Plus ska inte användas 
på infekterade sår, kraftigt blödande sår eller sår med  
hög exsudatmängd.

Fixeringsinstruktioner 
Huden måste vara torr vid fixering.
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