
* Jämfört med traditionell sårläkning

 ∙ Säkert skydd 
 ∙ Visuell kontroll
 ∙ Användarvänlig design

Comfeel® Plus
Säkert skydd. Snabbare läkning.*
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Comfeel® Plus
Mjukt och flexibelt hydrokolloidförband med CMC och kalciumalginat
Fördelar
Säkert skydd Visuell kontroll Användarvänlig design

• Hydrokolloidförband med CMC1 
och kalciumalginat för fuktig 
sårläkning

• Vatten-  och bakterietät för att 
skydda såret.

• Semi-permeabel toppfilm som låter 
fukt avdunsta.

• Smidig toppfilm som reducerar 
friktion.

• Avfasade kanter för att säkerställa 
en god fixering och undvika 
rullande kanter.

• Rutnät för att enkelt hålla koll 
på sårets utveckling och se när 
förbandet behöver bytas.

• Förre förbandsbyten gör att 
såret får läka ostört och 
därigenom, läka fortare.

• Aseptisk applicering med 3-delat-
non-touch system.

• Beröringspunkter markeras med 
turkos färg för att du snabbt ska 
hitta dem.

• Förpackningsdesign som 
underlättar valet av produkt.

1. Carboxymetylcellulosa

Användning
Comfeel Plus kan användas till:
• Behandling av lite till måttligt vätskande svårläkta sår i slutskedet av sårläkningen.
• Skydd vid akuta sår
• Skydd av utsatt hud

Comfeel Plus är indikerat för:
• Svårläkta sår som ex. bensår och trycksår.
• Akuta sår som ex. ytliga brännskador, tagställen, traumasår, postoperativa sår och skrubbsår.

Produktsammansättning
Toppfilm i polyuretan

Hydrokolloid häfta med kalciumalginat

3-delad non-touch applicering

Comfeel Plus kan sitta kvar över såret i upp till 7 dagar beroende på sårets specifika egenskaper.
Innehåller inte pektin, kända allergener såsom latex, eller kolofonium eller animaliska derivater som gelatin.

Comfeel® Plus sortiment
Tillgänglig i flera olika storlekar för att passa ett brett spektrum av sår

Art. nr. Storlek (cm) Antal i fp
331460 4 x 6 30
331100 10 x 10 10
331150 15 x 15 5
331200 20 x 20 5
332850 17 x 17sakral 5
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