
Curea Clean Breath® 

Usteril superabsorberende bandage med 
væske- og bakterietæt filmbagside 

  

Curea Clean Breath - funktion & fordele:
• Patenteret SuperCore® kerne sikrer hurtig absorptionshastighed og høj absorptionskapacitet, samt sikker binding 

af store mængder ekssudat. Absorberer 35 % mere væske end Curea Clean – forlænger skifteinterval, giver såret 

ro til at hele, reducerer tidsforbrug.

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

• Medvirker til at holde 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 lugtgener samt risiko for infektion.

• Bevarer form under brug – høj bærekomfort.

• Åndbar væske- og bakterietæt bagside beskytter mod lækage og kontaminering af omgivelser – reducerer 

unødige bandageskift.

• Høj renhedsgrad – sikker i brug, ingen risiko for kontaminering af såret.
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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

Blødt nonwoven sårkontaktlag 
transporterer hurtigt sårvæsken 
videre til den absorberende kerne.

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

En åndbar, væske- og bakterietæt 
BTBS-bagside sikrer optimalt fugtigt 
sårmiljø og forebygger kontaminering.



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

sugende midte
Antal pr. æske

CCB-100100 Curea Clean Breath 10 x 10 cm 7 x 7 cm 80

CCB-100200 Curea Clean Breath 10 x 20 cm 7 x 17 cm 40

CCB-200200 Curea Clean Breath 20 x 20 cm 17 x 17 cm 20

CCB-200300 Curea Clean Breath 20 x 30 cm 17 x 27 cm 20

Curea Clean Breath- indikationer og anvendelse:
• Det enkle valg ved ønske om optimal væskehåndtering, hvor en 

steril bandage ikke er et krav.
• Anvendes som sekundær bandage ved akutte og kroniske sår 

med let til kraftig sekretion.
• Ideel under kompression.

• Appliceres med den hvide side mod såret, min. 2-3 cm ud 
over sårkanter.

• Kan kombineres med kavitetsbandager ved dybere sår.
• Fikseres med passende fiksering (tubular, cirkulær bandage etc.). 
• Ved klæbende fiksering, da kun i kanten.
• Kan ligge på såret i op til 7 dage. 

Bemærk!
• Der må ikke klippes i bandagen.
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Usteril og pakket i poser
Holdbar 5 år efter produktionsdato

Enkel og hygiejnisk opbevaring og håndtering af produkterne er også vigtigt!
For at sikre, at renhedsgraden bibeholdes under opbevaring og håndtering af produkterne, er 
de usterile Curea Clean produkter pakket i et mindre antal i genlukkelige poser. Æskerne ligger 
stabilt på hylden og låget er nemt at åbne og lukke. Dette minimerer risiko for kontaminering af 
produkterne under håndtering og opbevaring.


