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curea P2 — Atraumatiske forbindingsskift 
i granulationsfasen

Tredimensionel ikke-klæbende sårkon-
taktlag med en speciel kapillær struktur 
forhindrer ti lhæft ning ti l såret.

En åndbar, væsketæt side (BTBS) skaber opti malt 
sårhelingsmiljø og forebygger kontaminering.

Karakteristika og fordele

Minimeret ti lhæft ning ti l såret og rundt om såret

Sikker binding af store mængder ekssudat med SuperCore®

Høj absorpti on selv under kompression

Reduceret risiko for macerati on af sår

Dokumenteret binding og redukti on af bakterier og lugt1

Dokumenteret binding af blod2

Integreret tredimensionalt gitt er forebygger ti lhæft ning ti l såret og beskytt er nyt granulati onsvæv

Åndbar bagside (BTBS) holder såret fugti gt (ingen udtørring af såret)

Steril barriere forebygger kontaminering

Trykt bagside reducerer risiko for fejlanvendelse

Bæreti d op ti l 7 dage

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og binde-
midler ti l høj absorpti on og sikker binding af 
store mængder ekssudat, bakterier og blod.
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Sårbehandling

Størrelse Størrelse på 
sugende midte

Arti kelnr. Pakke
à 2 eller 5 stk.

Arti kelnr. Pakke 
à 10 stk.

Arti kelnr. Pakke 
à 25 stk.

10 x 20 cm 8 x 18 cm P2-100200-5 (5 stk.) P2-100200-10 P2-100200-25

11 x 11 cm 9 x 9 cm P2-110110-5 (5 stk.) P2-110110-10 P2-110110-25

15 x 15 cm 13 x 13 cm - P2-150150-10 P2-150150-25

20 x 20 cm 18 x 18 cm - P2-200200-10 P2-200200-25

20 x 30 cm 18 x 28 cm - P2-200300-10 P2-200300-25

25 x 55 cm 20 x 50 cm P2-250550-2 (2 stk.) - -

Indikation

curea P2 er velegnet ti l let og kraft igt ekssuderende 
sår med nyt granulati onsvæv.

6 størrelser

Eksempler på anvendelse

Sår i granulati onsfasen eller i forskellige 
stadier af heling

Postoperati v sårbehandling

Brandsår

Hudtransplantater 
(fx transplantater, donorsteder)

Overfl adiske hudafskrabninger

Sart og udsat hudområder 
(fx pergamentagti g hud)

Epidermolysis bullosa

Forfrysning (kuldeskader)

Brandsår forårsaget af syre
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