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Vare nr. Varebeskrivelse Antal/æske
4401 PolyMem finger/tå #1, S 6 stk
4402 PolyMem finger/tå #2, M 6 stk
4403 PolyMem finger/tå #3, L 6 stk
4404 PolyMem finger/tå #4, XL 6 stk
4405 PolyMem finger/tå #5, XXL 6 stk

Derudover forhandles PolyMem finger/tå bandagen på flere af 
landets apoteker. Spørg på dit lokale apotek.

Forhandles her:

Størrelsesguide 

ALT-I-ÉN BANDAGE TIL OPTIMAL BEHANDLING AF SÅR/SKADER 
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Hurtigere heling  - Færre smerter

Anvendes efter anvisning af sundhedspersonale.
Sterile og enkeltpakkede. CE-mærket klasse 2b 
Holdbar 5 år efter produktionsdato

Bandagen skal have tæt kontakt med hud/sår på 
finger/tå og samtidig være komfortabel at bære.

MEDIUM
Omkreds: 5,7 - 6,7 cm

LARGE
Omkreds: 6,7 - 7,7 cm

X-LARGE
Omkreds: 7,7 - 8,8 cm

XX-LARGE
Omkreds: 8,8 - 9,8 cm

SMALL
Omkreds: 4,7 - 5,7 cm



PolyMem er en aktiv bandage, som 
fremmer heling, forebygger infektion 
og lindrer smerter. Bandagen renser 
såret, løsner og fjerner urenheder og 
bakterier, og reducerer hævelse i og 
omkring sår/skade. 

Unikke kompententer med unik effekt
Renser: Surfaktant er et mildt overfladeaktivt 
stof, som sikrer kontinuerlig skånsom rensning af 
området.

Blødgør og beskytter: Glycerin er hudplejende, 
medvirker til optimalt fugtigt sårmiljø og sikrer, at 
bandagen ikke hæfter til sår/skade ved fjernelse.

Absorberer: Polyuretan matrix udvider sig og 
formes efter vævet. Sammen med indholdet af 
superabsorbant sikres høj væskehåndtering, binding 
af væske og bakterier i bandagen og minimering af 
lækage.

Beskytter: Den åndbare filmbagside beskytter mod 
forurening udefra og kan bruges som indikator for 
optimal tidspunkt for skift af bandagen.

Lindrer smerter: Den unikke konstruktion af 
bandagen sikrer, at aktiviteten i de nerveender, der 
registrerer smerter, ændres og smerteoplevelsen 
reduceres.

Skiftefrekvens
PolyMem må ligge på såret i max. 
7 dage, dette afhænger af sekretion 
og sårets tilstand. 
Skift bandagen straks, hvis den 
bliver våd.

Bandagen renser sår og reducerer hævelse, 
hvorfor det er normalt, at såret væsker mere 
de første dage. Derfor må der her forventes, at 
bandagen skiftes hyppigere for at forebygge 
maceration af hudomgivelser.

Som indikator for skift anbefales det at optegne 
sårets omkreds på bandagens yderside.
Skift bandagen før sårsekret når sårkant. 

Tips & tricks
Ved moderat til kraftigt væskende 
sår anbefales at anvende PolyMem 
WIC under finger/tå bandagen. 
Vælg da en finger/tå bandage én 
størrelse større.

Ved skrøbelig/skadet hudomgivelser kan 
PolyMem med fordel dække hele området.  
Riv forsigtigt svejsningen op i den overskydende 
del af bandagen, træk PolyMem på, så den dækker 
håndryg/håndflade eller fodryg/fodballe, fiksér på 
kanter.

I starten af behandlingen kan der forekomme let 
lugt fra sår/bandage, dette skyldes oprensning og 
er helt normalt.

Hænger bandagen fast i størknet blod/ekssudat 
løsnes dette  med vand/NaCl, hvorefter bandagen 
fjernes forsigtigt. 

Indikationer
• Akutte sår, hudafskrabninger, rifter, snitsår. 
• Traumatiske sår, pulpaskader, forbrændinger. 
• Kroniske/vanskeligt helende sår samt diabetiske 

fodsår. 
• Skader uden sår, kontusioner, forstuvninger etc. 
• Efter operation af fingre/tæer. 

Anvendelse
For valg af rette størrelse anvendes Størrelsesguiden, 
alternativt måles omkredsen af finger/tå på det 
bredeste sted.

1. Mål bandage på finger/tå for rette længde. Klip 
evt. overskydende af i den åbne ende.

2. Rens såret efter gældende retningslinier.
3. Placér finger/tå ved åbningen, træk forsigtig 

slidsen ud, mens bandagen trækkes på.
4. Træk bandagen helt på plads.
5. Kanten fikseres med tape, film eller selvhæftende 

fikseringsbind. 

Ved åbne sår anbefales det at skifte bandagen første 
gang efter max. 3 dage.

Efterfølgende skift
1. Fjern bandagen, vurdér sår, sekretion og 

skifteinterval.
2. Soignér hudomgivelser og påsæt ny bandage.
3. Forstyr ikke sårbunden, undlad soignering/

debridering.

Ved infektion følges lokale retningslinier.

PolyMem skal ALTID have 
kontakt til sår/sårbund. 

Anvend ikke andre produkter 
under PolyMem.

Enkelt - Effektivt - Sikker i brug
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