
Gör sitt jobb varje dag
Tunt, mjukt och följsamt förband 
som hanterar akuta sår på ett 
effektivt sätt
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Gör sitt jobb varje dag

Tre lager som arbetar i synergi

1

2

3

1  Skyddande filmlager
- Mjukt ytterlager som utgör en barriär mot vatten, bakterier 

och virus† samt avdunstande förmåga av vätska

2  Lager av polyuretanskum (PU)
- Tunt, flexibelt och mjukt skumlager 

som är utvecklat för att hantera 
liten mängd sårvätska samt 
bibehålla en fuktig sårläkningsmiljö†1

3  Vidhäftande lager av silikon
- Perforerad, skonsam och hudvänlig vidhäftning av silikon
 som är enkel att applicera, placera om1 och ta bort utan
 att skada sårbädden eller huden runt såret.†2

Tillgänglig i 6 storlekar

Foam Lite™ förband från ConvaTec är speciellt utvecklat för att            
hantera svårläkta och akuta sår med liten mängd sårvätska

 Flexibel och formbar*1

 Barriär mot bakterier 
och virus†1

 Enkel att applicera 
och avlägsna†*1,2 

 Vattenavvisande och
 duschbar†1

Easy to apply  
and remove†5

Water/shower  
proof†6 and conformable†

Viral and  
bacterial barrier†6

Can be cut 
to shape†

Effective under 
compression7

Adhesive does not  
stick to gloves or itself

Maximum recommended  
wear time 7 Days†

7
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* Fullständig bruksanvisning finns i bipacksedeln för FoamLite™ förband.
† Visat in vitro

5 cm x 5 cm 8 cm x 8 cm

10 cm x 10 cm 15 cm x 15 cm

 Kan klippas till önskad 
storlek och form*

 Mjuk, skonsam och tunn

 Vidhäftningen fastnar 
inte på handskar 
eller på sig självt†

 Kan sitta kvar i upp 
till 7 dagar*

5,5 cm x 12 cm 10 cm x 20 cm



Gör sitt jobb varje dag

Tunt förband med många användningsområden...

2) Svårläkta sår
1)   Akuta sår

3) och inom kirurgi

Kärlkirurgi

Handkirurgi

Allmänkirurgi

Postoperativt förband 

Exempel:

   Bröstkirurgi

   Fettsugning

   Hudavskrap

    Tagställen

Exempel:

  Fotsår hos diabetiker

  Lacerationssår

  Venösa bensår

Bilder används med tillstånd från:
1. Dr J. Tiguemounine, Chirurgien Plasticien, Reims 
2. Dr M. Wiser, Gériatre, CH Melun 

Exempel:

    Hudbiopsier och avlägsnande av 
födelsemärken

    Avlägsnande av hudtumörer     

Bilder används med tillstånd från:
Dr V. Orlandini, Dermatologue, CHU Bordeaux 

Plastikkirurgi

Dermatologisk kirurgi

Ortopedi och Traumakirurgi

Bilder används med tillstånd från Dr M. Wiser, Gériatre, CH Melun

2

Designad för autramatiskt avlägsnande 
för att öka patientkomforten2

Hjälper till att bibehålla en optimal 
fuktig sårläkningsmiljö1

Dermatologisk kirurgi

1

Plastikkirurgi
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ENT surgery Gör sitt jobb varje dag

Exempel:

 By-pass kirurgi

  Varicerkirurgi

  Endovaskulära ingrepp

  Arteriovenösa fistlar

ConvaTec France

Exempel:

  Tyreoidektomi 

  Excision av tumör på halsen

Bilder används med tillstånd från:
Dr D. Djelailia, Chirurgien ORL, CHP de l’Europe Le Port-Marly 

Exempel:

  Hallux valgus

  Lacerationer

  Suturerade sårskador

Bilder används med tillstånd från:
1. F. Julien, IDE, Nice 
2. Dr J. Chateau, Chirurgien Plasticien, HCL Lyon 

Exempel:

  Skador på hand och fingrar

  Dupuytrens kontraktur 

  Karpaltunnelsyndrom

Bilder används med tillstånd från:
Dr J. Chateau, Chirurgien Plasticien, HCL Lyon 

Vattenavvisande film som också utgör 
en barriär mot bakterier och virus för att 
skydda mot kontamination1  

Mjuk och skonsam vidhäftning av silikon 
som kan användas på skör hud1,2 

Tillgänglig i sex storlekar för att 
passa olika platser på kroppen

Designad för att vara flexibel och följsam 
så förbandet följer med kroppsrörelser1

Ortopedi och 
Traumakirurgi Kärlkirurgi

AllmänkirurgiHandkirurgi
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Du kan lita på att skumförband 
från ConvaTec gör sitt jobb

Storlek Antal/fp Varunummer
Vidhäftande 

8 x 8 cm 10 420804
10 x 10 cm 10 420680
12.5 x 12,5 cm 10 420619
17.5 x 17,5 cm 10 420621
21 x 21 cm 5 420623
19.8 x 14 cm (Häl) 5 420625
20 x 16,9 cm (Sakrum) 5 420626
24 x 21,5 cm (Sakrum) 5 420828
8 x 13 cm 10 421149
10 x 20 cm 10 421151
10 x 25 cm 10 421153
10 x 30 cm 10 421155
25 x 30 cm 5 420624
Icke vidhäftande
5 x 5 cm 10 420631
10 x 10 cm 10 420633
15 x 15 cm 5 420635
20 x 20 cm 5 420636
15 x 20 cm 5 420637
10 x 20 cm 10 413623

Storlek Antal/fp Varunummer
Vidhäftande
5 x 5 cm 10 421927
5.5 x 12 cm  10 421563
8 x 8 cm  10 421557
10 x 10 cm  10 421559
15 x 15 cm  10 421561
10 x 20 cm 10 421928

1. In vitro Performance of Foam Lite™ ConvaTec WHRI4680 MS132.  
25th April 2016. 2. Meuleneire F, Rücknagel H. Soft silicones Made Easy.  
Wounds International 2013 (May). Available from: www.woundsinternational.com 
®/™ anger varumärken som tillhör ConvaTec Inc. ConvaTec Ltd är behörig 
användare. © 2017 ConvaTec Inc. 2016. AP-017923-MM

Gör sitt jobb varje dag
Om du vill veta mer om ConvaTec FoamLite™ 
förband eller boka in ett besök med representant                      
från ConvaTec, ring 020-21 22 22

AQUACEL® Foam förband hanterar svårläkta 
och akuta sår med liten till måttlig mängd 
sårvätska. 

FoamLiteTM  från ConvaTec – hanterar  
svårläkta och akuta sår med liten mängd 
sårvätska.

ConvaTec Sweden AB. Box 15138. 167 15 Bromma
Kundservice: 020-21 22 22 • convatec.kundservice@convatec.com
www.convatec.se


