
SKÅNSOM BRUSETÆT FIKSERING - TIL SART OG SKRØBELIG HUD

Spycra Film &

ATRAUMATISK • FLEKSIBEL • ÅNDBAR

Spycra Roll



Spycra Roll
Usteril tynd transparent film med silikoneklæb på rulle

Atraumatisk
Den bløde silikoneklæber sikrer god tilhæftning og skånsom fiksering.
Kan fjernes atraumatisk og smertefrit, og er særdeles velegnet til skrøbelig hud.

Høj bærekomfort og brusetæt
Meget blød og fleksibel - former sig efter konturerne og følger kroppens bevægelser.
Åndbar, væske- og bakterietæt film - beskytter mod forurening og muliggør brusebad.

Enkel i brug
Enkel at applicere med meget få greb.
Kan foldes ud, hvis den krøller før applicering.
Kan re-appliceres ved evt. folder i filmen efter applicering.
Kan klippes i passende længde.
Efterlader ikke silikonerester på huden.

Indikationer:
Anvendes på intakt hud, da filmen er usteril
• Fiksering af primær sårbandage
• Fiksering af slanger, dræn og katetre
• Landingzone under kraftigt klæbende produkter
• Beskyttelse af skrøbelig og udsat hud, ex. mod friktion

Anvendelse:
1. Appliceres på ren og tør hud
2. Klip den ønskede længde
3. Fjern beskyttelsesfoliet og applicér filmen ustrakt
4. Tryk filmen fast til huden for at sikre god tilhæftning
5. Fjern de 2 grønne appliceringssider ved at trække siderne væk fra filmen
6. Ret evt. folder og glat forsigtigt filmen, så den sidder godt på huden
7. Kan sidde i op til 7 dage, afhængig af hudens tilstand og klinisk vurdering



Spycra Film
Steril tynd transparent film med silikoneklæb med rammesystem

Atraumatisk
Den bløde silikoneklæber sikrer god tilhæftning og skånsom fiksering.
Kan fjernes atraumatisk og smertefrit, og er særdeles velegnet til skrøbelig hud.

Høj bærekomfort og brusetæt
Meget blød og fleksibel - former sig efter konturerne og følger kroppens bevægelser.
Åndbar, væske- og bakterietæt film - beskytter mod forurening og muliggør brusebad.

Enkel i brug
Rammesystemet sikrer hurtig og enkel applicering.
Kan foldes ud, hvis den krøller før applicering.
Kan re-appliceres ved evt. folder i filmen efter applicering.
Efterlader ikke silikonerester på huden.

Indikationer:
Anvendes som primær eller sekundær bandage
• Over overfladiske sår
• Fiksering af primær sårbandage
• Fiksering af slanger, dræn og katetre
• Landingzone under kraftigt klæbende produkter
• Beskyttelse af skrøbelig og udsat hud, ex. mod friktion

Anvendelse:
1. Appliceres på ren og tør hud
2. Fjern beskyttelsesfoliet og applicér filmen ustrakt
3. Tryk filmen fast til huden for at sikre god tilhæftning
4. Fjern rammen og glat forsigtigt filmen, så den sidder godt på huden
5. Kan sidde i op til 7 dage, afhængig af hudens/sårets tilstand og klinisk vurdering
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Producent:
Reskin Medical N.V.
+32 (0)13 35 36 24
info@reskin.eu

Vare nr. Produktbeskrivelse Størrelse Antal/æske Æsker/karton

SR-55 Spycra Roll, usteril 5 cm x 5 m 1 rulle 5 æsker

SR-105 Spycra Roll, usteril 10 cm x 5 m 1 rulle 5 æsker

SR-155 Spycra Roll, usteril 15 cm x 5 m 1 rulle 5 æsker

Usteril – bør kun anvendes på intakt hud.
Holdbar 5 år efter produktionsdato.

Spycra Roll, usteril film med silikoneklæb på rulle

Vare nr. Produktbeskrivelse Størrelse Antal/æske Æsker/karton

SF-575 Spycra Film, steril 5 x 7,5 cm 10 stk 5 æsker

SF-1012 Spycra Film, steril 10 x 12 cm 10 stk 5 æsker

Holdbar 3 år efter produktionsdato.

Spycra Film, steril film med silikoneklæb og rammesystem

Advarsel:
Må ikke anvendes som primær fiksering af IV-kanyler, IV-porte eller anden infusionsudstyr 
over indstiksstedet. Læs i øvrigt instruktionen i æsken før brug.
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