
Biatain® Ag  
- optimal absorption til inficerede sår

Biatain Ag er en blød og formbar polyurethan skumbandage 
med et patenteret sølvkomplex og fås både i en klæbende og 
ikke klæbende version.

Anvendelse
Biatain Ag kan anvendes til en lang række væskende sår med 
forsinket heling på grund af bakterier eller hvor der er risiko for 
infektion. F.eks. bensår, tryksår, diabetiske fodsår, 2. grads 
forbrændinger, donorsteder, postoperative sår og hudafskrabninger.
Biatain Ag kan også anvendes under kompression.

 ∙ Unik 3D skumstruktur for optimal 
absorption5

 ∙ Designet til forebyggelse af  
infektion

 ∙ Patenteret sølvkomplex med en 
bred antibakteriel profil3,4

 ∙ Vedvarende antibakteriel effekt 
genne hele bandagens bæretid6
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Unik 3D skumstruktur med optimal absorption
Ved kontakt med sårvæske former den unikke 3D skumstruktur i 
Biatain sig tæt efter sårbunden og opnår en optimal absorption  
- selv under kompression.

Designet til at forbygge infektion
Det patenterede sølvkomplex og den kontrollerede sølvfrigivelse 
sikrer en homogen spredning af sølvioner til sårbunden og opnår en 
vedvarende antibakteriel effekt.6

Patenteret sølvkomplex med en bred antibakteriel profil
Uafhænge studier viser, at Biatain Ag er den eneste sårbandage 
som er effektiv mod alle almindeligt forekommende bakterier i 
inficerede ikke-helende sår.3,4 Kliniske studier har påvist, at 
inficerede sår heler hurtigere med Biatain Ag end andre 
sårbandager, herunder andre antibakterieller bandager.1,2,7

Vedvarende antibakteriel effekt6

Grundet den unikke sølvfrigivelse er der en vedvarende antibakteriel 
effekt gennen hele bandagens bæretid (op til 7 dage).6

Virkning
Ved kontakt med sårvæske frigives sølvioner vedvarende til 
sårbunden i op til 7 dage.6

Opbygning
Biatain Ag består af en blød og formbar polyurethan skumbandage, 
som indeholder et patenteret sølvkomplex. 
Biatain Ag klæbende er desuden omgivet at en 
hydrokolloidklæbekant.

Biatain Ag er en blød og formbar skumbandage med sølv 
med en dokumenteret hurtig heling af inficerede sår. 1,2
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Unik 3D skumstruktur

Biatain Ag ikke klæbende

Vare 
nr.

Størrelse  
i cm

Antal  
æske

5105 5x7 5
9622 10x10 5
9623 10x20 5
9625 15x15 5
9626 20x20  5
9628 5x8 filler 5

Biatain Ag klæbende

Vare 
nr.

Størrelse  
i cm

Pude 
str.

Antal  
æske

9631 7,5x7,5 Ø4 5
9632 12,5x12,5 8x8 5
9635 18x18 13x13 5
9641 23x23 Sakral 5
9643 19x20 Hæl 5
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