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Biatain® Silicone Lite 
– optimal absorption med let klæb for større fleksibilitet

Biatain Silicone Lite er en tynd og ultra formbar skumbandage 
med silikoneklæb på skum og border

Anvendelse
Biatain Silicone Lite anvendes til en lang række væskende kroniske og 
akutte sår, herunder bensår, tryksår, donorsteder, postoperative sår og 
hudafskrabninger. Biatain Silicone Lite er velegnet til lavt væskende 
sår og kan bruges sammen kompressionsbehandling.

 ∙ Unik 3D skumstruktur for optimal 
absorption

 ∙ Sikker og blød pasform

 ∙ Optimal ekssudathåndtering1

 ∙ 3-delt non-touch åbning
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Biatain® Silicone Lite
– optimal absorption med let klæb for større fleksibilitet

Fordele

 · Former sig efter sårbunden  

og kroppen

 · Større fleksibilitet

 · Minimal maceration og lækage

 · Aseptisk påsætning og nem 

påsætning reducerer spild  

af bandager

Egenskaber

 · Unik Biatain skum struktur

 · Sidder fast

 · Optimal ekssudathåndtering1

 · Ultra tynd, blød og formbar

 · Non-touch åbning

Ny og forbedret Biatain Silicone Lite
 · Biatain Silicone Lite har et let klæbende silikonekontaktlag på skumpuden og 

borderen, så den sidder godt fast og holdes på plads samtidig med, at den 
kan fjernes uden at det gør ondt

 · Det er en tynd og ultra formbar bandage
 · Biatain Silicone Lite har en 3-delt non-touch åbning for sikker og nem 

påsætning

Ref. 1.  Coloplast data on file 2013

Bakterie- og 
vandtæt topfilm

Formbar Biatain 
skum

Silikoneklæb på 
skum og border

3-delt non-touch 
påsætning

Optimal 
absorption 

for hurtigere 
sårheling

Unik 3D struktur

Biatain Silicone Lite produktoversigt 

Varenummer Størrelse i cm Pudestørrelse Antal i æske

33444 71/2 x 71/2 41/2 x 41/2 10

33445 10 x 10 61/2 x 61/2 10

33446 121/2 x 121/2 81/2 x 81/2 10

CPWSC_Biatain Silicone Lite_fachtsheet_A4_DK.indd   2 06/03/13   11.03


