
* I forhold til traditional sårbehandling

Comfeel® Plus Transparent
Sikker beskyttelse. Hurtigere sårheling.*

 ∙ Sikker beskyttelse 

 ∙ Sårmonitoring

 ∙ Brugervenligt design
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Comfeel® Plus Transparent
Tynd, fleksibel og transparent hydrokolloidbandage med CMC

Sikker beskyttelse Sårmonitoring Brugervenligt design

• Hydrokolloidbandaage med 
CMC1 til fugtig sårheling

• Vand- og bakterietæt til 
beskyttelse af såret

• Semi-permeabel topfilm for 
fordampning af fugt gennem 
bandagen

• Glat topfilm for reduktion af friktion
• Affasede kanter sikrer en god 

pasform, så kanterne ikke ruller

• Gittermønster til sårmonitorering 
og indikator for bandageskift

• Gennemsigtig bandage til 
monitorering af såret uden 
bandageskift

• Færre bandageskift og mindre 
forstyrrelse af såret fremmer 
hurtigere sårheling

• Aseptisk påsætning med 3-delt 
non-touch system

• Nem håndtering ved hjælp af 
turkise berøringspunkter

• Nemt at vælge rigtigt produkt 
ud fra æskens design med 
produktbillede i naturlig størrelse

Comfeel Plus Transparent portfolio

Varenummer Str (cm) Antal i æske
33530 5 x 7 10
33533 10 x 10 10
33548 5 x 25 5
33536 9 x 14 5
33542 15 x 20 5

Ref. 1. Carboxymethyl cellulose

Anvendelse
Comfeel Plus Transparent kan anvendes til
• Behandling af ikke væskende eller lavt væskende problemsår i de sidste faser i sårhelingen
• Beskyttelse af akutte sår
• Beskyttelse af udsat hud

Comfeel Plus Transparent anvendes til
• Problemsår som tryksår og bensår
• Akutte sår som overfladiske brandsår, donorsteder, traumatiske sår, post-operative sår og hudafskrabninger

Bæretiden for Comfeel Plus Transparent er op til 7 dage afhængig af sårets kendetegn.

Product composition

Polyurethan topfilm

Tynd hydrokolloidklæber

3-delt non-touch påsætning

Bæretiden for Comfeel Plus Transparent er op til 7 dage afhængig af sårets kendetegn.
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