
Hvordan er bandagen bygget op:
• Sårkontaktlag: Hudvenlig, absorberende og gennemtrængelig
• Midte: Kraftigt absorberende og retinerende SuperCore bestående af 

natriumpolyacrylat og cellulose. Uden klæbe- og bindemidler.  

Hvordan fungerer bandagen:
• Bandagens over- og underside er ens og begge sider kan vendes mod såret.
• Det hud- og sår-venlige nonwoven sårkontaktlag transporterer sårsekret, bakterier og urenheder op i bandagens 

midte.
• Den kraftigt absorberende midte håndterer store mængder sårsekret, og har evnen til at binde væske og bakterier 

samt blod i bandagen. Absorberer vertikalt og minimerer risikoen for maceration. 
• Kan med fordel anvendes under kompression. 

Hvilke fordele har Curea P1 DUO:
• Høj absorptions-kapacitet og hastighed – selv under kompression
• Vertikal absorption
• Effektiv retention
• Sikker bakteriel håndtering
• Stærk lugtkontrol
• Fremragende væskefordeling i den absorberende kerne
• Minimerer risikoen for maceration af sår og såromgivelser
• Ikke-hæftende sårkontaktlag, der sikrer et fugtigt sårmiljø
• Let håndtering, da begge sider kan vende mod såret. Minimerer risikoen for fejlanvendelse.

Hvilke sår kan Curea P1 DUO anbefales til:
• Kan anvendes til alle typer sår med let til meget kraftig sekretion
• Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, sener og knogler
• Den ekstraordinære absorptionskapacitet kan være medvirkende til at forlænge skifteintervallet, 

og dermed give såret ro til at hele, samtidig med at bandagen sikrer et fugtigt sårmiljø.

Curea P1 DUO® 

- Superabsorberende bandage
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Vare nr. Beskrivelse Størrelse Stk./æske

P1DUO-055250-10 Curea P1 DUO 5,5 x 25 cm 10

P1DUO-075075-10 Curea P1 DUO 7,5 x 7,5 cm 10

P1DUO-075075-25 Curea P1 DUO 7,5 x 7,5 cm 25

P1DUO-100100-10 Curea P1 DUO 10 x 10 cm 10

P1DUO-100100-25 Curea P1 DUO 10 x 10 cm 25

P1DUO-100200-10 Curea P1 DUO 10 x 20 cm 10

P1DUO-100200-25 Curea P1 DUO 10 x 20 cm 25

P1DUO-200200-10 Curea P1 DUO 20 x 20 cm 10

P1DUO-200200-25 Curea P1 DUO 20 x 20 cm 25

P1DUO-200300-10 Curea P1 DUO 20 x 30 cm 10

P1DUO-200300-25 Curea P1 DUO 20 x 30 cm 25

Absorptionskapacitet 1,54 ml/cm2 (EN 13726-1).  

MVTR > 1,0 ml pr. cm2 / 24 t (EN-13726-2)

Latex, Phtalater etc. Indeholder ikke Latex, Kolofonium, Phtalater eller Formaldehyd

Certificering CE-certificeret iht. MDD 93/42 EEC, annex II(ex. 4), klasse 2b

Steril Steriliseret ved Ethylen Oxid (EO)

Holdbarhed Ved anbefalet opbevaring: 5 år

Opbevaring Opbevares tørt, (5-30 gr C) og udenfor direkte sollys og varmekilder.

Affaldshåndtering Håndteres efter gældende regler, og kasseres som normalt husholdningsaffald.
Papir og pap kan genbruges.

Hvorledes applikeres Curea P1 DUO:
• Applikeres direkte over såret – minimum 2-3 cm udenfor sårkanten
• Begge sider kan vende mod såret
• Kan kombineres med andre sårbandager ved dybere sår
• Der må ikke klippes i bandagen
• Fikseres med passende fiksering (tubular bandage, fikseringsbind etc.)


