
Stora, följsamma och superabsorberande förband för vätskande sår. 
Förbanden har en enkel design med absorption från båda sidor vilket omöjliggör felanvändning. 
Förbanden känns torra och behagliga för patienteten samtidigt som de bidrar till en fuktig sårläkningsmiljö.  
Dess supertunna och mjuka egenskaper gör att de passar på alla platser på kroppen.

DryMax-förbanden absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet 
och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration (uppluckrad hud) samtidigt som en fuktig sårläk-
ningsmiljö bibehålls. De är utvecklade för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling. 

Artikel REF Sterilt? Avd.fp Produktstorlek (cm) Absorptions- 
kapacitet*

DryMax Soft F60019/10 Ja 10      37x56 cm 3000 ml

DryMax Non Sterile F20071/10 Nej 10      37x56 cm 1600 ml

*) Enligt internationell standard EN 13726

1. Placera förbandet under benet. 2. Vik in förbandet från båda sidorna vid 
fotknölen så att foten täcks. 

3. Fortsätt att vika upp förbandet runt hela 
benet.

4. Se till att sårområdet är täckt. Använd 
tejp för att hålla den vikta stövelformen på 
plats.

Ben

5. Trä en tubgas som en strumpa över 
förbandet.

6. Förbandet sitter på plats.

1. Placera förbandet i runt armen så att 
sårområdet är täckt. 

2. Fixera förbandet genom att trä en tub-
gaslinda över armen.

3. Förbandet sitter på plats. 

Arm
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1. Placera förbandet över bröstet så att 
sårområdet är täckt. Vid behov viks och 
anpassas förbandet till  kroppens konturer. 

2. Klipp ett snitt på var sin sida i 
en tubgas som hål för armarna. 
Trä på tubgasen som en tröja över           
förbandet.   

3. Förbandet sitter på plats.

1. Placera förbandet över ryggen så att 
sårområdet är täckt. Vid behov viks och 
anpassas förbandet till   kroppens kontu-
rer. 

2. Klipp ett snitt på var sin sida i 
en tubgas som hål för armarna. 
Trä på tubgasen som en tröja över           
förbandet.   

3. Förbandet sitter på plats.

1. Placera förbandet över buken så att 
sårområdet är täckt. Vid behov viks och an-
passas förbandet till    kroppens konturer. 

2. Klipp ett snitt på var sin sida i 
en tubgas som hål för armarna. 
Trä på tubgasen som en tröja över           
förbandet.   

3. Förbandet sitter på plats.

Buk

Bröst

Rygg

**) Exempel från Mölnlycke Tubifast

**

**

**

1. Placera förbandet runt låret eller höften 
så att sårområdet är täckt. Vid behov viks 
och anpassas förbandet till kroppen. 

2. Klipp ett snitt till mitten i en 
tubgas. Trä på tubgasen som en byxa.  

3. Förbandet sitter på plats.

Ljumske, lår och höft 

**
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