PolyMem produktvalg
Der bør laves en helhedsvurdering for at sikre et bandagevalg,
der optimalt opfylder sårets og patientens behov
Eksudatniveau

PolyMem
Ikkeinficeret

Til de første dage med
brug af PolyMem

PolyMem Max
PolyMem Wic +
PolyMem Max

PolyMem Silver
Kritisk koloniseret,
inficeret eller med
risiko for infektion

Til de første dage med
brug af PolyMem

PolyMem Wic Silver +
PolyMem Max Silver

Anvendes sammen med
ovennævnte bandager

Kaviteter og
underminering
Fistler:
Brug kun Rope

PolyMem Max Silver

PolyMem Wic (ikke-inficeret)
PolyMem Wic Silver og PolyMem Wic Silver Rope (kritisk koloniseret, inficeret og med risiko for infektion)

PolyMem Standard

PolyMem Silver bandager

Let til moderat væskende sår.
Lav MVTR sikrer et fugtigt sårmiljø.

Alle PolyMem findes i en udgave med sølv.
Samme opbygning og effekt som PolyMem,
suppleret med indehold af mikroskopiske
sølvpartikler med anti-mikrobiel effekt. Sølvet
i PolyMem Silver bandagerne frigives ikke til
sårbunden, men virker kun i bandagen. Derved
beskyttes nye celler i sårbunden for sølvets
toksiske virkning.

PolyMem MAX
Moderat til kraftigt væskende sår.
Har en høj MVTR og håndterer op til 60%
mere sårvæske end PolyMem Standard.
Kan nedsætte skiftefrekvensen.
Anbefales initialt i sårbehandlingen.

PolyMem WIC
Kavitetsbandage uden filmbagsiden.
Anvendes til kaviteter over ½ cm, og
hvor man kan se sårbunden.
Vælg passende sekundær bandage.
Kan anvendes som sårkontaktlag.

PolyMem Finger/Tå bandage
Alt-i-én bandage.
Anvendes til sår og skader på
fingre og tæer.

PolyMem Surgical
Alt-i-én bandage med filmbagside.
Anvendes ved kirurgiske incesioner.

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

PolyMem Silver bandagerne anvendes til:
- sår, hvor der er risiko for infektion
- kritisk koloniserede sår
- behandling af infektiøse sår, hvor den
underliggende årsag til infektionen er behandlet
- særdeles velegnet til sår med udtalte lugtgener
PolyMem Silver findes i alle udgaver, ligesom
det øvrige sortiment af PolyMem.

PolyMem WIC Silver Rope

Forstærket kavitetsbandage med sølv.
Udviklet til anvendelse i fistler med sondérbar
sårbund. Desuden anvendelse i kaviteter med
sondérbar ikke-synlig sårbund.
Vælg passende sekundær bandage.
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