Atrauman
Salvkompress
®

Vid såromläggningar finns en risk att sårbädden rivs upp gång på gång. Detta orsakar smärta som kan leda till ovilja hos patienten
att byta förband. För att förhindra detta används Atrauman salvkompress som kan kombineras med flera olika typer av förband för
att förhindra vidhäftning. Atrauman innehåller triglycerider som skyddar såret mot uttorkning samt skyddar sårets friska kanter.
Salvkompressen tillåter, genom sitt finmaskiga nät, vätska att tränga igenom från såret upp i det sekundära förbandet.

Många användningsområden

Skyddar sårkanterna

Indikation
Förhindrar vidhäftning

Sårbehandling

Till atraumatisk sårbehandling i sårläkningens alla faser vid t.ex. skrapsår, bensår,
trycksår, brännskador, strålskador, abscesser,
hudtransplantationer och vid nagelextraktioner.
Kontraindikationer:
Inga kända.

helps healing.

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se
Atrauman är en salvkompress som stöder sårläkning effektivt i
alla dess faser.
Egenskaper
Den tunna mjuka väven av hydrofoba polyesterfibrer har en slät
ytstruktur som förhindrar att nybildad vävnad växer in i kompressen. På så sätt motverkas tendensen att kompressen fastnar i
såret. Inga salvrester lämnas kvar i såret vilket underlättar
rengöring och bedömning av sårets tillstånd.
Atrauman håller sårytan och dess kanter smidiga och skyddar
såret mot uttorkning. Salvmassan är gaspermeabel och genomsläpplig för exsudat. Detta gör att exsudat snabbt kan transporteras från såret. För att absorbera överflödigt exsudat bör ett
absorptionsförband appliceras i kombination med Atrauman.
Eftersom salvan saknar verksamma ämnen kan den även användas inom dermatologin, samt för läkemedelskänsliga och patienter med känslig hud. Terapeutiskt verksamma substanser kan
tillsättas efter läkarens bedömning.
Atrauman bör bytas vid varje såromläggning om läkare ej
ordinerar annat.

Den finmaskiga nätstrukturen i Atrauman.

Tips
Eftersom Atrauman inte fäster mot huden kan det vara svårt att
fixera den exempelvis på undersidan av benet. Enklaste sättet är
att först lägga salvkompressen på det sekundära förbandet och
därefter applicera båda mot såret.

Material
Väv av hydrofob polyester, impregnerad med en salvmassa utan
verksamma ämnen. Salvan innehåller: fettsyror (triglycerider)
och kokosolja (Caprylic/Capric/Stearic Triglyceride; Bis-Diglyceryl
Polyacyladipate-2 (analog INCl)). Salvan är inte sensibiliserande
och innehåller inga tillsatser av vaselin, lanolin eller paraffin.

Om inget sekundärt förband behövs kan salvkompressen
exempelvis fixeras med en gasbinda.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb,
steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fördelar:
Lindrar smärta
Sortiment

Storlek

Art.nr.

Afp

Tfp

Atrauman

5 x 5 cm

499 510

10 st

20 Afp

Steril, enstycksförpackad

7,5 x 10 cm

499 513

10 st

10 Afp

20 x 30 cm

499 515

10 st

3 Afp

10 x 20 cm

499 536

30 st

10 Afp

5 x 5 cm

499 550

50 st

10 Afp

Skyddar såret

7,5 x 10 cm

499 553

50 st

10 Afp

Många användningsområden

®

Icke vidhäftande
Mjuk, patientkomfort
Ekonomisk

Vårdar sårkanterna
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Atrauman appliceras på ett skrapsår.

