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Din kompetente partner indenfor moderne sårbehandling og 
hygiejneprodukter ... må vi præsentere os?

Vi fokuserer på kvalitet, innovation og for-
bedring af det daglige arbejde indenfor 
sundhedsområdet. Den direkte adgang til 
produktionen i Tyskland giver os mulighed 
for hurtigt og fleksibelt at tilpasse vores 
produkter til kundernes behov.

Prøv dem selv og bliv overbevist!

Moderne produkter med patenteret SuperCore® teknologi

Kvalitet “Made in Germany”

Certificeret i henhold til DIN EN ISO 13485, CE-mærket iht. Direktivet 

for Medicinsk Udstyr

curea medical GmbH

Vi er en virksomhed etableret i marts 2010 
som et datterselskab af McAirlaid’s Vlies-
stoffe GmbH.

McAirlaid’s er en af Europas førende pro-
ducenter af specialfremstillede nonwoven 
produkter, samt udvikler af den patente-
rede SuperCore® teknologi og er derfor en 
erfaren samarbejdspartner. Som tidligere 
producent af private label produkter in-
denfor medico branchen giver vores mo-
derselskab os mangeårig erfaring og kom-
petence.

Produktion i Berlingerode, Tyskland
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SuperCore®

“Hjertet” i vores produkter: det 
patenterede SuperCore®

SuperCore®

Hurti g absorpti on af store mængder væske

Ensartet fordeling og sikker retension af absorberede væsker

Sikker binding af bakterier

SuperCore® teknologien udgør kernen i vores produkter. SuperCore® 
består af en kombinati on af cellulose og natriumpolyakrylat sam-
mensmeltet i en patenteret fremsti llingsproces uden anvendelse af 
klæbe- eller bindemidler. Sammenlignet med konventi onelle absor-
berende midte giver produkterne med SuperCore® følgende fordele:

SuperCore® RE, set i et mikroskop

Cellulosefi bre 
skaber hurti g absorpti on og videre-
transport af væsker

Natriumpolyakrylat
skaber sikker retension af absorberede 
væsker

Produkter med SuperCore® teknologien giver derfor store fordele ved 
moderne sårbehandling, ligesom det bidrager ti l at højne hygiejnen på 
såvel hospitaler som i primær sektor.

SuperCore®: patentet ti lhører moderselskabet ti l curea medical GmbH, McAirlaid‘s Vliesstoff e GmbH
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Sårbehandling

Hvorfor vælge sårforbindinger fra curea medical? 
10 overbevisende grunde til at understøtte din beslutning

7

$
$

$
$

Bakteriehæmmende egenskaber reducerer lugt

Åndbarhed (3500 g/m2 inden for 24 timer)

Mange forskellige indikationer

Anvendes på let til kraftigt ekssuderende sår

Op til 7 dage mellem forbindingsskift

Længere perioder mellem forbindingsskift giver 
økonomiske fordele

Mindre forbindingsmateriale, mindre affald

Forbedret livskvalitet

Lær vores produkter at kende!

Absorption af blod2

Minimeret risiko for maceration af sår og hudomgivelser 
gennem sikker binding af eksudat og bakterier1
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Sårbehandling

steril 
curea P1  
curea P1 DUO 
curea P1 DUO active 
curea P1 BORDER 
curea P1 easy 
curea P1 drain 
curea P1 Heel 
curea P2

usteril 
curea clean 
curea clean BTBS

Produkter
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ekssudationsfasen

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

Et meget gennemtrængeligt non-
woven materiale på såret fremmer 
sårrensningen under forbindingsskift  
(skånsom debridering).

En åndbar, væsketæt bagside 
(BTBS) skaber velafb alancerede 
beti ngelser for sårheling og 
forebygger kontaminering.

Karakteristika og fordele

Høj absorpti on selv under kompression

Sikker retension af store mængder ekssudat

Reduceret risiko for macerati on af sår og hudomgivelser

Dokumenteret binding og redukti on af bakterier og lugt1

Dokumenteret binding af fuldblod2

Skånsom debridering ved forbindingsskift 

Åndbar, væsketæt bagside (BTBS) fungerer som en steril barriere

Holder såret fugti gt (ingen udtørring af såret)

Forebyggelse af lækage og kontaminering

Trykt bagside reducerer risikoen for forkert applikati on

Bæreti d op ti l 7 dage

Bredt udvalg af størrelser
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Sårbehandling steril

Eksempler på anvendelse

Akutt e sår

Traumati ske sår

Infi cerede sår

Kroniske sår som eks. bensår, venøse 
sår, blandingssår, arterielle sår, diabeti sk 
fodsår, tryksår

Indikation

curea P1 er ti l behandling af let og kraft igt 
ekssuderende sår. Det kan anvendes ved så-
vel akutt e som kroniske sår.

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.

Arti kelnr. Pakke
à 50 stk.

5,5 x 7,5 cm 3,5 x 5,5 cm - P1-055075-10 - -

5,5 x 13 cm 3,5 x 11 cm - P1-055130-10 - -

7,5 x 7,5 cm 6,5 x 6,5 cm - P1-075075-10 P1-075075-25 P1-075075-50

10 x 10 cm 9 x 9 cm P1-100100-5 (5 stk.) P1-100100-10 P1-100100-25 P1-100100-50

10 x 15 cm 8 x 13 cm - P1-100150-10 - -

10 x 20 cm 8 x 18 cm P1-100200-5 (5 stk.) P1-100200-10 P1-100200-25 P1-100200-50

10 x 30 cm 8 x 28 cm - P1-100300-10 P1-100300-25 P1-100300-50

15 x 15 cm 13 x 13 cm - P1-150150-10 P1-150150-25 P1-150150-50

20 x 20 cm 18 x 18 cm - P1-200200-10 P1-200200-25 P1-200200-50

20 x 30 cm 18 x 28 cm - P1-200300-10 P1-200300-25 P1-200300-50

25 x 40 cm 20 x 35 cm P1-250400-2 (2 stk.) P1-250400-10 - -

40 x 60 cm 37 x 57 cm P1-400600-2 (2 stk.) P1-400600-10 - -

12 størrelser
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sider mod såret, mindre risiko for fejlanvendelse

Et dobbeltsidet og meget gennem-
trængeligt nonwoven materiale 
fremmer grundig sårrensning ved for-
bindingsskift  (skånsom debridering).

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

Absorpti on fra
begge sider.

Karakteristika og fordele

Let håndtering takket være applicering med begge sider mod såret

Mindre risiko for forkert anvendelse

Meget høj åndbarhed

Høj absorpti on selv under kompression

Sikker binding af store mængder ekssudat med SuperCore®

Reduceret risiko for macerati on af sår og hudomgivelser

Dokumenteret binding og redukti on af bakterier og lugt1

Dokumenteret binding af blod2

Skånsom debridering ved forbindingsskift 

Bæreti d op ti l 7 dage
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Sårbehandling steril

Eksempler på anvendelse

Akutt e sår

Traumati ske sår

Infi cerede sår

Kroniske sår som eks. bensår, venøse sår, 
blandingssår, arterielle sår, diabeti sk fodsår, 
tryksår

Størrelse Størrelse på sugende midte Arti kelnr. Pakke à 10 stk. Arti kelnr. Pakke à 25 stk.

5,5 x 25 cm 3,5 x 23 cm P1DUO-055250-10 -

7,5 x 7,5 cm 6,5 x 6,5 cm P1DUO-075075-10 P1DUO-075075-25

10 x 10 cm 9 x 9 cm P1DUO-100100-10 P1DUO-100100-25

10 x 20 cm 8 x 18 cm P1DUO-100200-10 P1DUO-100200-25

20 x 20 cm 18 x 18 cm P1DUO-200200-10 P1DUO-200200-25

20 x 30 cm 18 x 28 cm P1DUO-200300-10 P1DUO-200300-25

Indikation

curea P1 DUO er ti l behandling af let ti l kraft igt eks-
suderende sår. Det kan anvendes ved såvel akutt e 
som kroniske sår.

6 størrelser
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Absorpti on fra
begge sider.

Integreret lag af akti vt kul virker dekon-
taminerende og reducerer lugtgener.

curea P1 DUO acti ve — multifunktionel med et 
lag af kul

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

Et meget gennemtrængeligt nonwoven 
materiale på såret fremmer sårrens-
ningen under forbindingsskift  (skånsom 
debridering).

Karakteristika og fordele

Lag af akti vt kul ti l dekontaminering og endnu større redukti on af lugt

Kan appliceres med begge sider mod såret ved forskellige indikati oner

Sikker binding af store mængder ekssudat med SuperCore®

Reduceret risiko for macerati on af sår og hudomgivelser

Dokumenteret binding og redukti on af bakterier og lugt1

Dokumenteret binding af blod2

Skånsom debridering ved forbindingsskift 

Bæreti d op ti l 7 dage
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Sårbehandling steril

Indikation

curea P1 DUO kan appliceres med begge sider mod 
såret: Den sorte side på såret vil øge dekontamine-
ringen (eks. mikrober og endotoksiner), mens den 
hvide side mod såret vil absorbere ildelugtende 
ekssudat, hvilket sammen med det akti ve kul re-
ducerer lugtgener.

endnu stærkere 
redukti on af lugt

Ildelugtende sår/tumorer

Fungøse carcinomer

Eft er fj ernelse af tumorer og abscesser

Bensår, diabeti sk fodsår, tryksår

Eksempler på anvendelse

Akutt e og kroniske sår

Let ti l kraft igt ekssuderende sår

Infi cerede sår

Infi cerede overfl adiske defekter

mikrobiel og 
endotoksisk 
dekontaminering

Hvid side mod såret Grå side mod såret

Størrelse Størrelse på sugende midte Arti kelnr. Pakke à 10 stk.

10 x 10 cm 9 x 9 cm C1DUO-100100-10

10 x 20 cm 8 x 18 cm C1DUO-100200-10

20 x 20 cm 18 x 18 cm C1DUO-200200-10

20 x 30 cm* 18 x 28 cm C1DUO-200300-10

4 størrelser

*Størrelse 20 x 30 cm kan fås fra Q2, 2019
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Patenteret SuperCore® uden klæbe- 
og bindemidler ti l høj absorpti on 
og sikker binding af store mængder 
ekssudat, bakterier og blod.

Et meget gennemtrængeligt non-
woven materiale på såret fremmer 
sårrensningen under forbindingsskift  
(skånsom debridering).

curea P1 BORDER — klæbende sårbandage

Karakteristika og fordele

Selvklæbende kanter gør bandagen enkel i brug og giver sikker fi ksering

Ingen yderligere materialer ti l fi ksering er nødvendige

Sikker binding af store mængder ekssudat med SuperCore®

Reduceret risiko for macerati on af sår og hudomgivelser

Dokumenteret binding og redukti on af bakterier og lugt1

Dokumenteret binding af blod2

Skånsom debridering ved forbindingsskift 

Åndbar, væske og bakterietæt bagside af polyuretanfi lm sikrer mod kontaminering udefra

Bæreti d op ti l 7 dage

Den klæbende og brede kant sikrer en enkel ap-
plicering og opti mal fi ksering. Der er ikke behov for 
yderligere fi ksering.
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Sårbehandling steril

Indikation

curea P1 BORDER anvendes ti l let ti l kraft igt 
væskende sår, hvor huden omkring såret tåler 
klæbende fi ksering. Produktet er let at appli- 
cere og giver en sikker fi ksering uden behov for 
yderligere fi ksering. curea P1 BORDER er spe-
cielt velegnet ti l akti ve pati enter og er desuden 
brusetæt.

Eksempler på anvendelse

Akutt e sår

Traumati ske sår

Infi cerede sår

Kroniske sår som eks. bensår, venøse 
sår, blandingssår, arterielle sår, diabeti sk 
fodsår, tryksår

Størrelse Størrelse på sugende midte Arti kelnr. Pakke à 10 stk.

12 x 12 cm 5,5 x 5,5 cm P1B-120120-10

16 x 16 cm 9 x 9 cm P1B-160160-10

15 x 25 cm 8 x 18 cm P1B-150250-10

3 størrelser



16

Så
rb

eh
an

dl
in

g 
st

er
il curea P1 easy — med silikonekant som en 

3. hånd

Karakteristika og fordele

Blød, klæbende silikonekant muliggør nem placering og genplacering

Bliver på plads inden fi ksering

Høj absorpti on selv under kompression

Sikker binding af store mængder ekssudat med SuperCore®

Dokumenteret binding og redukti on af bakterier og lugt1

Dokumenteret binding af blod2

Skånsom debridering ved forbindingsskift 

Åndbar, væsketæt bagside (BTBS) fungerer som en steril barriere

Reduceret risiko for macerati on af sår og hudomgivelser

Silikone eft erlades ikke i såret eller på huden

Bæreti d op ti l 7 dage

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

Et meget gennemtrængeligt non-
woven materiale på såret fremmer 
sårrensningen under forbindingsskift  
(skånsom debridering).

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

Blød, klæbende silikonekant sikrer let applicering og 
forhindrer, at forbindingen fl ytt er sig inden fi kseringen. 
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Sårbehandling steril

Eksempler på anvendelse

Akutt e sår

Traumati ske sår

Infi cerede sår

Kroniske sår som eks. bensår, venøse sår, 
blandingssår, arterielle sår, diabeti sk fodsår, 
tryksår

Indikation

curea P1 easy  med en blød, klæbende silikonekant. 
Den sikrer enkel og atraumati sk forbindingsskift , 
fungerer som en ”tredje hånd” og kan genplaceres.

Applicering
1.

2.

3.

4.

Prakti sk i brug sammen med HekaFix Comfort (= bluse ti l fi ksering af sårbandager på overkroppen)

Størrelse Størrelse på sugende midte Arti kelnr. Pakke à 10 stk.

11 x 11 cm 9 x 9 cm P1E-110110-10

10 x 20 cm 8 x 18 cm P1E-100200-10

2 størrelser
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sondesystemer

Karakteristika og fordele

SuperCore® sårbandage med slids

Absorpti on fra begge sider

Sikker binding af ekssudat med SuperCore®

Reduceret risiko for macerati on af sår og hudomgivelser

Dokumenteret binding og redukti on af bakterier og lugt1

Dokumenteret binding af blod2

Bæreti d op ti l 7 dage

Passer ti l CH 9-24

Ekssudatet ledes hurti gt ti l SuperCore® 
ved kontakt med nonwoven materiale.

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

Et meget gennemtrængeligt non-
woven materiale på såret fremmer 
sårrensningen under forbindingsskift  
(skånsom debridering).
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Sårbehandling steril

Indikation

curea P1 drain er velegnet ti l dræn- og 
sonde systemer og giver eff ekti v kontrol 
af ekssudat.

Eksempler på anvendelse

PEG sonder

Suprapubiske katetre

Infusionskatetre

Tracheostomier

Eksterne dræn (eks. thoraxdræn, sårdræn, bloddræn)

Størrelse Størrelse på sugende midte Arti kelnr. Pakke à 5 stk. Arti kelnr. Pakke à 25 stk. Arti kelnr. Pakke à 50 stk.

12 x 12 cm 2 x (3,5 x 9 cm) P1-100100D-5 P1-100100D-25 P1-100100D-50
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hælområdet

Karakteristika og fordele

Høj absorpti on selv under kompression 

Sikker binding af store mængder ekssudat med SuperCore®

Reduceret risiko for macerati on af sår og hudomgivelser

Dokumenteret binding og redukti on af bakterier og lugt1

Dokumenteret binding af blod2

Skånsom debridering ved forbindingsskift 

Åndbar, væsketæt bagside (BTBS) fungerer som en steril barriere

Forebyggelse af lækage og kontaminering

Holder såret fugti gt (ingen udtørring af såret)

Bæreti d op ti l 7 dage

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

Et meget gennemtrængeligt non-
woven materiale på såret fremmer 
sårrensningen under forbindingsskift  
(skånsom debridering).
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Sårbehandling steril

Eksempler på anvendelse

Akutt e sår

Traumati ske sår

Infi cerede sår

Kroniske sår som eks. bensår, venøse sår, 
blandingssår, arterielle sår, diabeti sk fodsår, 
tryksår

Indikation

curea P1 Heel er udviklet ti l eff ekti v behandling 
af sår i hælområdet.

1.

2.

3.

4.

Applicering

Størrelse Størrelse på sugende midte Arti kelnr. Pakke à 5 stk.

20 x 30 cm 2x (6,5 x 27 cm) P1H-200300-5
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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 og hudomgivelser

Dokumenteret binding og redukti on af bakterier og lugt1

Dokumenteret binding af blod2

Tredimensionelt sårkontaktlag forebygger ti lhæft ning ti l såret og beskytt er nyt granulati onsvæv

Åndbar, væsketæt bagside (BTBS) medvirker ti l opti malt fugti gt sårmiljø

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 steril

Indikation

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

Eksempler på anvendelse

Sår i granulati onsfasen eller i forskellige 
stadier af heling

Postoperati v sårbehandling

Brandsår

Transplantater og donorsteder

Overfl adiske hudafskrabninger

Sårbare

Epidermolysis bullosa

Forfrysning (kuldeskader)

Brandsår forårsaget af syre

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.

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

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

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.) - -

6 størrelser
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Størrelse Størrelse på sugende midte Pakkestørrelse Arti kelnr.

10 x 10 cm 7 x 7 cm 100 CC-100100

10 x 20 cm 7 x 17 cm 50 CC-100200

15 x 15 cm 12 x 12 cm 50 CC-150150

20 x 20 cm 17 x 17 cm 25 CC-200200

20 x 30 cm 17 x 27 cm 25 CC-200300

Indikation

curea clean er en usteril superab-
sorberende bandage, der anvendes som 
en sekundær bandage ved moderat ti l 
kraft igt væskende sår.

Den er udviklet ti l håndtering af store
mængder ekssudat, hvor en steril 
bandage ikke er nødvendig, eks. ved 
kroniske sår.

curea clean — usteril superabsorberende 
bandage

Karakteristika og fordele

Høj absorpti on – selv under kompression

Sikker retension af selv store mængder eksudat

Reduceret risiko for macerati on af sår og hudomgivelser

Dokumenteret binding og redukti on af bakterier og lugt1

Dokumenteret binding af fuldblod2

Sikrer et fugti gt sårmiljø – udtørrer ikke såret

Fungerer som en usteril sekundær bandage

Med blå væskeafvisende bagside, for at sikre korrekt 
anvendelse

Den blå, åndbar og væskeafvisende 
bagside skal vende væk fra såret.

Det hvide sårkontaktlag mod såret er 
fremsti llet af blødt nonwoven materiale 
(PP), transporterer hurti gt sårvæsken 
videre ti l den sugende midte.

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

5 størrelser
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Sårbehandling usteril

Karakteristika og fordele

Høj absorpti on – selv under kompression

Sikker retension af selv store mængder eksudat

Reduceret risiko for macerati on af sår og hudomgivelser

Dokumenteret binding og redukti on af bakterier og lugt1

Dokumenteret binding af fuldblod2

Åndbar og væsketæt bagside fungerer som steril barriere

Sikrer et fugti gt sårmiljø – udtørrer ikke såret

Fungerer som en usteril sekundær bandage

Produktnavn trykt på bagsiden medvirker ti l korrekt 
applikati on

Størrelse Størrelse på sugende midte Pakkestørrelse Arti kelnr.

10 x 10 cm 7 x 7 cm 80 CCB-100100

10 x 20 cm 7 x 17 cm 40 CCB-100200

20 x 20 cm 17 x 17 cm 20 CCB-200200

20 x 30 cm 17 x 27 cm 20 CCB-200300

Indikation

curea clean BTBS er en usteril superab-
sorberende bandage, der anvendes som 
en sekundær bandage ved moderat ti l 
kraft igt væskende sår.

Den er udviklet ti l håndtering af store 
mængder ekssudat ved eksempelvis kro-
niske sår, hvor en steril bandage ikke er 
nødvendig. Ved at vælge curea clean BTBS 
sikres en væske- og bakterietæt barriere, 
der sikrer mod kontaminering udefra.

curea clean BTBS — usteril superabsorberende 
bandage med åndbar, væsketæt bagside

4 størrelser

Den åndbare, væske- og bakterietætt e bagside 
sikrer et opti malt fugti gt sårmiljø, ligesom den 
forebygger lækage og kontaminering.

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

Det hvide sårkontaktlag mod såret er 
fremsti llet af blødt nonwoven materiale 
(PP), transporterer hurti gt sårvæsken 
videre ti l den sugende midte.
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Produkter af høj kvalitet til effektiv håndtering af 
væsker (fx blod, urin, sekretion, skyllevæsker)

Professionelle løsninger til sikring af høj hygiejnisk standard i 
såvel primær som sekundær sektor.

Hygiejne

Klinisk hygiejne og beskyttelse mod kontaminering

Sikkert arbejdsmiljø for sundhedspersonalet

Forbedrede hygiejneforhold for patienter

Nem håndtering og let bortskaffelse som klinisk affald

Økonomiske fordele
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Hygiejne

curea Liquimat basic

curea Liquimat standard

curea Liquimat premium

curea Liquisorb

curea 150

curea SafeCare

Produkter
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Karakteristika og fordele

Sikkert fodfæste for sundhedspersonalet

Ekstra stort format: 116 x 76 cm

Kan klippes ti l

Ekstra tynd

Skridsikker bagside

Håndterer op ti l 1,7 liter væske

curea Liquimat basic — skridsikker “ståmåtte” 
til sikker fodfæste for sundhedspersonalet

Skridsikker bagside 

Liquimat Liquimat Liquimat Liquimat Liquimat Liquimat Liquimat Liquimat

Anvendelsesområder

Alle operati ons- og undersøgelsesområder 
på sygehuse, eks. sengeafsnit og intensiv-
afdelinger, ambulante afdelinger og 
brandsårsafdelinger

Plejehjem

Hospice

Lægepraksis

Hjemmepleje

XL

Størrelse Absorpti onsareal Pakkestørrelse Arti kelnr.

116 x 76 cm 116 x 76 cm 50 stk. LMB11600760-622
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Hygiejne

Anvendelsesområder

Alle operati ons- og undersøgelsesområder på 
sygehuse, fx sengeafsnit og intensivafdelinger, 
ambulante afdelinger og brandsårsafdelinger

Plejehjem

Hospice

Lægepraksis

Hjemmepleje

Karakteristika og fordele

For klinisk hygiejne under operati onsbordet

Absorpti on af blod, urin, sekreti on, skyllevæske etc.

Sikker binding af bakterier i SuperCore®1

Mål: 75 x 36 cm

Absorpti on fra begge sider 

Håndterer op ti l 7 liter væske

SuperCore® er hurti gt absorberende, da 
den er fri for klæbe- og bindemidler.

curea Liquimat standard — højt absorberende 
“gulvmåtte”

Absorberer 
fra begge sider.

Liquimat Liquimat Liquimat Liquimat Liquimat Liquimat

Størrelse Absorpti onsareal Pakkestørrelse Arti kelnr.

75 x 36 cm 68 x 30 cm 100 stk. LMS07500360-623

Gulvmått e - ikke ti l at stå på!
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Anvendelsesområder
Alle operati ons- og undersøgelsesområder på 
sygehuse, eks. sengeafsnit og intensivafdelinger, 
ambulante afdelinger og brandsårsafdelinger

Plejehjem

Hospice

Lægepraksis

Hjemmepleje

Karakteristika og fordele

For klinisk hygiejne under operati onsbordet

Absorpti on af blod, urin, sekreti on, skyllevæske etc.

Sikker binding af bakterier i SuperCore®1

Mål: 75 x 36 cm

Absorpti on fra begge sider 

Håndterer op ti l 8,5 liter væske 

curea Liquimat premium — højt absorberende 
“gulvmåtte”

Absorberer 
fra begge sider.

Liquimat Liquimat Liquimat Liquimat Liquimat Liquimat

Størrelse Absorpti onsareal Pakkestørrelse Arti kelnr.

75 x 36 cm 68 x 30 cm 100 stk. LMP07500360-624

Gulvmått e - ikke ti l at stå på!

SuperCore® er hurti gt absorberende, da 
den er fri for klæbe- og bindemidler.
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Hygiejne

curea Liquisorb — steril absorptionsmåtte til 
anvendelse på operationsbordet

Liquisorb Liquisorb Liquisorb Liquisorb Liquisorb Liquisorb Liquisorb Liquisorb

Karakteristika og fordele

Væsker absorberes hurti gt og i store mængder
(eks. blod, urin, sekreti on)

Overfl aden forbliver tør

Forebyggelse af kontaminering grundet sikker binding 
af bakterier1

Mål: 60 x 38 cm

Steril

Individuelt pakket

Håndterer op ti l 8 liter væske

Anvendelsesområder

Alle operati ons- og undersøgelsesområder på 
sygehuse, eks. sengeafsnit og intensivafdelinger, 
ambulante afdelinger og brandsårsafdelinger

Plejehjem

Hospice

Lægepraksis

HjemmeplejeAbsorberer 
fra begge sider.

Absorberer i alle positi oner

Størrelse Absorpti onsområde Pakkestørrelse Arti kelnr.

60 x 38 cm 52 x 30 cm 50 stk. LS06000380-625
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Karakteristika og fordele

Stort absorpti onsområde (200 x 60 cm)

Pålidelig absorpti on og sikker retension af væsker og 
bakterier1

Let håndtering ved pati entf orfl ytning og lejring

Åndbar, væske- og bakterietæt bagside

Hudvenlig og blød overside

Mål: 210 x 80 cm

Maksimal løft ekapacitet 150 kg

Håndterer op ti l 10 liter væske

curea 150 — ekstra stærkt og absorberende 
underlag til operationsborde og forfl ytninger

Speciel bagsidefi lm 
nedsætt er frikti on 
og gør det nemt at 
forfl ytt e pati enten.

Maksimal 
lø�ekapacitet

 150 kg

Anvendelsesområder

Alle operati ons- og undersøgelsesområder 
på sygehuse, eks. traumatologi, skadestuer, 
ortopædkirurgi, neurokirurgi, gynækologi, 
urologi

Redningstjenester, eks. ambulancer, luft red-
ningstjenester

Størrelse Absorpti onsområde Pakkestørrelse Arti kelnr.

210 x 80 cm 200 x 60 cm 20 stk. c150-210x80
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Hygiejne

Karakteristika og fordele

Ensartet absorpti on og fordeling af væsker

Hygiejnisk og sikker grundet opti mal håndtering 
af væsker (urin, blod)1

Binding af bakterier og lugt

Et robust og stabilt underlag giver længere 
anvendelsesti d

Hudvenlig og latexfri

Multi funkti onel anvendelse: Madrasbeskytt er, 
sengeunderlag, undersøgelsesunderlag osv.

Fås også med vinger i to sider, ti l at sti kke ind 
under madrasser

Håndterer op ti l 4,2 liter væske

SuperCore®  er hudvenlig, da den 
er fri for klæbe- og bindemidler.

curea SafeCare — robust patientunderlag med 
SuperCore®

3 størrelser

Størrelse Absorpti onsområde Produktvariant Pakkestørrelse Arti kelnr.

60 x 60 cm 60 x 54 cm åndbår
ikke åndbar

112 stk.
112 stk.

SC-6060-BTBS
SC-6060-PE

60 x 90 cm 60 x 80 cm åndbår
ikke åndbar

70 stk.
112 stk.

SC-9060-BTBS
SC-9060-PE

60 x 180 cm 60 x 88 cm åndbår; med vinger 56 stk. SC-18060-BTBS

Anvendelsesområder

Sygehus, lægepraksis, 
plejehjem og hospice etc.

Hjemmepleje
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BTBS top layer

SuperCore®

Wound contact layer

Outside germs

Exudate germs

“Selv ved påføring af en ekstremt høj mikrobiologisk biobelastning 
(Staph. aureus 3800.000.000 KbE/ml; E. coli 440.000.000 KbE/ml) er 
steriliteten på BTBS-bagsiden blevet bevaret i mere end 60 minutter. 
[...] Ifølge dette fungerer BTBS som en steril barriere.“

“Resorptionen finder sted i forholdet 1:1.“ “Produktet indeholder intet tilgængeligt substrat; ved en 
eksponeringsperiode på 4 dage kunne der ikke observer-
es nogen stigning i antallet af mikrober, men derimod et 
fald.“

Dokumenteret sikker barriere mod bakterier

Fortolkning:

Ingen bakterier kan passere BTBS bagsiden, hvorved kontaminering i begge retninger forebygges 
(= steril barriere)

Bakterier, som anses for at være skyld i lugten, bliver bundet.

Det, som bindes inde i SuperCore®, har ingen chance for at formere sig og vil blive udsultet.

Den fulde henvisning til ekspertrapporterne vises på sidste side i dette produktkatalog.

Oversigt over den mikrobielle validering af curea P1 og curea 
P2 på Medicinsk Center, Universitetet i Göttingen1
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Ekspert rapporter

Dokumenteret sikker binding af blod

Natriumpolyakrylat

Sårkontaktlag

Leukocy�er

Erythrocy�er

Plasma
Blod

Serum 

Trombocy�er

Cellulosefibre

“I ingen af prøverne blev der obser-
veret hæmolyse efter eksponering i 
24 timer ved 36 °C.”

“Resultaterne [...] viser, at i produkterne 
“curea P1” og “curea P2” sker en resorp-
tion af blod i forholdet 1:1.“

Fortolkning:

Blodet bindes fuldstændigt.

Grove blodpartikler klæber sig til cellulosefibrene.

Plasmaet absorberes i natriumpolyakrylatet.

Den fulde henvisning til ekspertrapporten vises på sidste side i dette produktkatalog.

Opsummering af bestemmelsen af det resorberende potentiale 
i sårforbindingerne curea P1 og curea P2 i forbindelse med blod 
på Medicinsk Center, Universitetet i Göttingen2

Sodium polyacrylate

Plasma
Serum
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Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

5,5 cm x 25 cm P1DUO-055250-10 10 stk.

7,5 x 7,5 cm
P1DUO-075075-10 
P1DUO-075075-25

10 stk. 
25 stk.

10 x 10 cm
P1DUO-100100-10 
P1DUO-100100-25

10 stk. 
25 stk.

10 x 20 cm
P1DUO-100200-10 
P1DUO-100200-25

10 stk. 
25 stk.

20 x 20 cm
P1DUO-200200-10 
P1DUO-200200-25

10 stk. 
25 stk.

20 x 30 cm
P1DUO-200300-10 
P1DUO-200300-25

10 stk. 
25 stk.

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

5,5 x 7,5 cm P1-055075-10 10 stk.

5,5 x 13 cm P1-055130-10 10 stk.

7,5 x 7,5 cm
P1-075075-10 
P1-075075-25 
P1-075075-50

10 stk. 
25 stk. 
50 stk.

10 x 10 cm

P1-100100-5 
P1-100100-10 
P1-100100-25 
P1-100100-50

5 stk. 
10 stk. 
25 stk. 
50 stk.

10 x 15 cm P1-100150-10 10 stk.

10 x 20 cm

P1-100200-5 
P1-100200-10 
P1-100200-25 
P1-100200-50

5 stk. 
10 stk. 
25 stk. 
50 stk.

10 x 30 cm
P1-100300-10 
P1-100300-25 
P1-100300-50

10 stk. 
25 stk. 
50 stk.

15 x 15 cm
P1-150150-10 
P1-150150-25 
P1-150150-50

10 stk. 
25 stk. 
50 stk.

20 x 20 cm
P1-200200-10 
P1-200200-25 
P1-200200-50

10 stk. 
25 stk. 
50 stk.

20 x 30 cm
P1-200300-10 
P1-200300-25 
P1-200300-50

10 stk. 
25 stk. 
50 stk.

25 x 40 cm
P1-250400-2 
P1-250400-10

2 stk. 
10 stk.

40 x 60 cm
P1-400600-2 
P1-400600-10

2 stk. 
10 stk.

Produktoversigt — Sårbehandling steril
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Produktoversigt

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

12 x 12 cm P1B-120120-10 10 stk.

16 x 16 cm P1B-160160-10 10 stk.

15 x 25 cm P1B-150250-10 10 stk.

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

10 x 10 cm C1DUO-100100-10 10 stk.

10 x 20 cm C1DUO-100200-10 10 stk.

20 x 20 cm C1DUO-200200-10 10 stk.

20 x 30 cm* C1DUO-200300-10 10 stk.

act
iveDUO

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

11 x 11 cm P1E-110110-10 10 stk.

10 x 20 cm P1E-100200-10 10 stk.

Produktoversigt — Sårbehandling steril

*Størrelse 20 x 30 cm kan fås fra Q2, 2019

easy

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

12 x 12 cm
P1-100100D-5 
P1-100100D-25 
P1-100100D-50

5 stk. 
25 stk. 
50 stk.

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

20 x 30 cm P1H-200300-5 5 stk.

Heel

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

11 x 11 cm
P2-110110-5 
P2-110110-10 
P2-110110-25

5 stk. 
10 stk. 
25 stk.

10 x 20 cm
P2-100200-5 
P2-100200-10 
P2-100200-25

5 stk. 
10 stk. 
25 stk.



Produktoversigt — Sårbehandling usteril
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Produktoversigt — Sårbehandling steril

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

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

10 stk. 
25 stk.

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

10 stk. 
25 stk.

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

10 stk. 
25 stk.

25 x 55 cm P2-250550-2 2 stk.

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

10 x 10 cm CC-100100 100 stk.

10 x 20 cm CC-100200 50 stk.

15 x 15 cm CC-150150 50 stk.

20 x 20 cm CC-200200 25 stk.

20 x 30 cm CC-200300 25 stk.

clean

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

10 x 10 cm CCB-100100 80 stk.

10 x 20 cm CCB-100200 40 stk.

20 x 20 cm CCB-200200 20 stk.

20 x 30 cm CCB-200300 20 stk.

clean
BTBS
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Produktoversigt

Produktoversigt — Hygiejne

BTBS = åndbar 
PE = ikke-åndbar

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

116 x 76 cm LMB11600760-622 50 stk.

75 x 36 cm LMS07500360-623 100 stk.

75 x 36 cm LMP07500360-624 100 stk.

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

60 x 38 cm LS06000380-625 50 stk.

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

210 x 80 cm OPTA210080010- CPBTBS-638 20 stk.

Størrelse Artikelnr. Pakkestørrelse

60 x 60 cm
SC-6060-BTBS 
SC-6060-PE

112 stk. 
112 stk.

60 x 90 cm
SC-9060-BTBS 
SC-9060-PE

70 stk. 
112 stk.

60 x 180 cm SC-18060-BTBS (med vinger) 56 stk.
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1 Kilde: Ekspertrapport fra “Medicinsk Center, Universitetet i Götti  ngen”, Afdeling for klinisk mikrobiologi, Akkrediteret analysela-
boratorium og rådgivningsklinik, Humboldtallee 34A, D-37073 Götti  ngen | Dr. med. U. Schmelz: Mikrobiologisk validering af curea 
P1 den 1. marts 2011 eller af curea P2 den 25. maj 2011.

2 Kilde: Ekspertrapport fra “Medicinsk Center, Universitetet i Götti  ngen”, Afdeling for klinisk mikrobiologi, Akkrediteret analysela-
boratorium og rådgivningsklinik, Humboldtallee 34A, D-37073 Götti  ngen | Dr. med. U. Schmelz: Bestemmelse af det resorberende 
potenti ale i sårforbindingerne curea P1 og curea P2 i forbindelse med fuldblod, plasma, serum og fysiologisk saltopløsning, 30. 
marts 2012.

De fulde rapporter kan downloades på www.curea-medical.de eller rekvireres pr. e-mail på info@curea-medical.de og pr. telefon 
på +49 36071 9009500.

SuperCore®: Patentet ti lhører moderselskabet ti l curea medical GmbH, McAirlaid‘s Vliesstoff e GmbH, Tyskland

HekaFix Comfort er et produkt ti lhørende vores hollandske partner Van Heek Medical, Macroweg 10, 5804 CL Venray, Holland.
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Ansvarsfraskrivelse:

På trods af grundig omhu kan udgiveren ikke drages ti l ansvar for nøjagti gheden. Vi påtager os ikke noget ansvar for oplysninger 
om indikati oner og anvendelsesområder.  Ændringer kan forekomme.
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