
Hvad er PolyMem Finger/tå bandage?
- en AKTIV sårbandage bestående af:
• Polyuretan matrix
• Surfaktant 
• Glycerin
• Superabsorbant
• Filmbagside
Bandagen er formet som en lukket tubular bandage.

Hvad gør PolyMem? 
• Renser kontinuerligt.
• Løsner debris/fibrin/nekrose.
• Absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier. 
• Sikrer optimal fugtigt sårmiljø.
• Sikrer atraumatisk fjernelse af bandagen.
• Lindrer smerter.

Quickguide  
PolyMem Finger/tå bandage

PolyMem -  et unikt terapeutisk system, som: 
• modulerer inflammation
• understøtter og accelererer autolytisk debridering
• booster sårhelingsprocessen
• reducerer mikroødem i/omkring såret/skaden
• hæmmer dannelsen af hæmatom
• reducerer infektion og infektionsrisiko
• reducerer lugtgener
• lindrer smerter (anti-nociceptorisk).

Indikationer: Alle typer sår- og skader på fingre/tæer
• Akutte sår: hudafskrabninger, rifter, snitsår
• Traumatiske sår: pulpaskader, brandskader
• Kroniske sår, herunder diabetiske fod-/tå sår 
• Skader uden sår: kontusioner, forstuvninger etc.
• Post-operativt til fingre/tæer

PolyMem skal altid have kontakt til sårbunden. 
Anvend ikke andre produkter under PolyMem!

Alt-i-én PolyMem Standard bandage designet til optimal behandling af sår og skader på fingre og tæer

SMALL
4,7 - 5,7 cm

MEDIUM
5,7 - 6,7 cm

LARGE
6,7 - 7,7 cm

X-LARGE
7,7 - 8,8 cm

XX-LARGE
8,8 - 9,8 cm

Størrelsesguide



Anvendelse af PolyMem Finger/tå bandage

Skiftefrekvens
PolyMem kan ligge på såret i op til 7 dage
- såfremt sekretion og sårets tilstand tillader det.

Som indikator for skift anbefales det at optegne 
sårets omkreds på bandagens yderside.
 
Bandagen skiftes, før eksudat når sårkanter 
eller er blevet våd, fx. ved bad.

  Tips & tricks
• Ved skrøbelig/skadet hud kan PolyMem med fordel dække hele området. Riv forsigtigt svejsningen op i den 

overskydende del af bandagen, og træk PolyMem op på håndryg/håndflade eller fodryg/fodballe. Fikseres. 

• Ved moderat til kraftigt væskende sår/skader, anbefales at anvende PolyMem WIC under finger/tå bandagen. 
Vælg da finger/tå bandagen én størrelse større. 

• PolyMem Finger/tå Silver anvendes, hvor der ønskes antimikrobiel effekt, fx. ved risiko for infektion eller ved 
infektion, hvor den underliggende årsag er behandlet.

For yderligere information kontakt:
Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk

          0720

Værd at vide
• Komponenterne i PolyMem aktiveres af fugt og 

frigives kontinuerligt.
• Hænger bandagen fast i størknet blod/eksudat, 

løsnes dette forsigtigt med vand/NaCl.
• PolyMem renser såret, hvilket i starten kan 
      forårsage lugt/øget lugt, dette aftager.
• PolyMem løsner nekroser og fibrin, hvorfor såret 

initialt kan synes større og dybere, dette er normalt.

Første applicering:
For valg af rette størrelse måles omkredsen af finger/tå på det bredeste sted.
Alternativt anvendes illustration af pulpas størrelse på emballagen.

1. Mål bandagen på finger/tå for at sikre rette længde. Klip evt overskydende af i den åbne ende.
2. Rens såret efter gældende hygiejniske principper.
3. Placér finger/tå ved åbningen og træk forsigtigt sliden ud, mens bandagen trækkes op over fingeren/tåen.
4. Træk bandagen helt på plads.
5. Kanten kan fikseres med film, tape eller cohesive fikseringsbind.
6. Bør af hensyn til væskehåndtering og observation ikke dækkes af anden bandage.
7. Skift bandagen før sårsekret når sårkanten – 1. gang efter max. 3 dage.

Efterfølgende skift: 
1. Fjern bandagen og vurdér sårets behov, sekretion og skifteinterval.
2. Forstyr ikke sårbunden, undlad soignering/debridering af såret.
3. Ved infektion soigneres efter lokale hygiejniske principper.
4. Soigner hudomgivelser.
5. Applicér PolyMem finger/tå bandage.


