
Curea P1 DUO Active® 

Superabsorberende kulbandage   

Curea P1 DUO Active - funktion & fordele:
• Lag af aktivt kul til dekontaminering og endnu kraftigere reduktion af lugt – fremmer livskvalitet.

• Patenteret SuperCore® kerne sikrer hensigtsmæssig absorptionskapacitet og sikker binding af store  

mængder ekssudat – forlænger skifteinterval.

• Renser skånsomt såret for bakterier og debris. 

• Dokumenteret binding af alle typer ekssudat, herunder høj viscositet og blod – ét produkt til mange formål.

• Holder såret fugtigt – fremmer sårhelingen.

• Vertikal absorption og optimal væskefordeling – reduceret risiko for maceration af sår og hudomgivelser.

• Dokumenteret binding og reduktion af bakterier og lugt – reducerer risiko for infektion.

• Bevarer form under brug – høj bærekomfort.

Patenteret SuperCore® uden klæbe- og binde-
midler sikrer høj absorption og sikker binding af 
store mængder ekssudat, bakterier og blod.

Et meget gennemtrængeligt nonwoven sårkon-
taktlag mod såret sikrer skånsom debridering.

Integreret lag af aktivt kul virker dekontaminerende 
og reducerer lugtgener – selv ved meget 
ildelugtende sår.

Absorption fra begge sider.



Curea P1 DUO Active - indikationer & anvendelse:
• Akutte og kroniske sår med let til kraftig sekretion.
• Inficerede og ildelugtende sår.
• Ideel under kompression.

• Appliceres direkte over såret, min. 2-3 cm ud over sårkanter.
• Ved applicering med grå side mod såret: øget mikrobiel og  

endotoksisk dekontaminering, samt reduktion af lugt.
• Ved applicering med hvid side mod såret: kraftig reduktion af lugt.
• Kan kombineres med kavitetsbandager ved dybere sår.
• Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.).
• Fikseres med film henover hele bandagen for åndbar, væsketæt 

barriere.
• Kan ligge på såret i op til 7 dage.

Bemærk!
Der må ikke klippes i bandagen.
Må ikke anvendes til tørre sår eller ved sår med blottede muskler, 
sener og knogler.

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

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

Indikation

curea P1 DUO kan appliceres med begge sider mod 
såret: Den sorte side på såret vil øge dekontami-
neringen (fx mikrober og endotoksiner), mens den 
hvide side mod såret vil absorbere ildelugtende 
ekssudat, hvilket øger reduktionen af sårlugt.

3 størrelser

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

Sårside Sårside

Varenr. Beskrivelse Størrelse
Størrelse på  

sugende midte
Antal pr. æske

C1DUO-055075-10 Curea P1 DUO Active 5,5 x 7,5 cm 3,5 x 5,5 cm 10

C1DUO-100100-10 Curea P1 DUO Active 10 x 10 cm 9 x 9 cm 10

C1DUO-100200-10 Curea P1 DUO Active 10 x 20 cm 8 x 18 cm 10

C1DUO-200200-10 Curea P1 DUO Active 20 x 20 cm 18 x 18 cm 10

C1DUO-200300-10 Curea P1 DUO Active 20 x 30 cm 18 x 28 cm 10
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Steril og enkeltpakket
Holdbar 5 år efter produktionsdato


