Biatain® ikke klæbende
- optimal absorption til sår med sarte hudomgivelser

Biatain ikke klæbende er en blød og formbar polyurethan
skumbandage.

∙∙ Unik 3D skumstruktur for optimal
absorption1-3
∙∙ Minimal maceration og lækage1
∙∙ Lang bæretid
∙∙ Blød og formbar bandage4,5

Anvendelse
Biatain ikke klæbende anvendes til en lang række væskende sår,
herunder bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2.grads forbrændinger,
donorsteder, postoperative sår og hudafskrabninger. Biatain ikke
klæbende kan anvendes sammen med kompressionsbehandling.
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Biatain ikke klæbende og Biatain Soft-Hold er bløde og
formbare skumbandager, der effektivt absorberer og
retinerer sårvæsken.1,2 På den måde skabes en fugtig
balance, som er optimal til heling af væskende sår.7,8

Unik 3D skumstruktur for optimal absorption
Når sårvæsken er i kontakt med skumstrukturen, former Biatain sig
tæt efter sårbunden for en optimal absorption - selv under
kompression.1-3

Unik 3D skumstruktur

Minimal maceration og lækage1
Den optimale absorption og retention af sårvæsken minimerer
risikoen for maceration og lækage. Biatain ikke klæbende og
Biatain Soft-Hold er velegnet til sår med meget sarte og skrøbelige
hudomgivelser.
Lang bæretid
Biatain har en lang bæretid på grund af den optimale
absorptionskapacitet. Kliniske studier har vist, at Biatain er en
omkostningsbesparende løsning med en bæretid op til 7 dage.6-8
Blød og formbar bandage
Biatain ikke-klæbende er meget behagelig at have på og de
affasede kanter reducerer risikoen for trykmærker.4
Virkning
3D skumstrukturen i Biatain absorberer sårvæsken vertikalt og
holder væsken inde i bandagen, så der opretholdes et fugtigt
sårhelingsmiljø.
Opbygning
Biatain ikke-klæbende består af blød og formbar polyurethanskum
og en semi-permeabel topfilm, som er vand- og bakterietæt. Biatain
Soft-Hold har desuden et let-hæftende lag på skumpuden, og er
derfor velegnet til sår, der er vanskelige at bandagere og fungerer
som den 3. hånd ved bandageskift.

Biatain ikke klæbende
Vare
nr.
3410
3412
3413
3416
6105

Størrelse
i cm
10x10
10x20
15x15
20x20
5x7

Antal
æske
10
5
5
5
10
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Vare
nr.
3470
3472
3473
3475

Størrelse
i cm
10x10
10x20
5x7
15x15

Antal
æske
5
5
5
5
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