
ASKINA® FOAM SORTIMENT
SKUMBANDASJER

SÅRBEHANDLING



ASKINA® FOAM  |  ASKINA® FOAM CAVITY  | ASKINA® CAVITY STRIPS
SKUMBANDASJER

Utmerket absorpsjonskapasitet

Kostnadseffektivt: ingen behov for hyppige sårskift

Fremmer et fuktig sårmiljø

Kleber ikke til såret;
skånsomt bytte av bandasje

Visuell inspeksjon av væskeabsorpsjon

Etterlater ikke trykkmerker når det brukes ved  
kompresjonsbehandlinger

Askina® Foam er svært sterk: enkel å fjerne uten å 
etterlate partikler

Askina® Foam
er en tolags, klebefri skumbandasje som består av 
� et mykt, hydrofilt lag av polyuretanskum, som puster, og som  
 har en høy absorpsjonskapasitet (199 g / 100 cm2)
� en tynn, gjennomsiktig og beskyttende polyuretanfilm, som er  
 ugjennomtrengelig for vann og er bakterieresistent.

Askina® Foam Cavity og Askina® Cavity Strips
er laget av det samme skummaterialet som Askina® Foam, uten 
polyuretanfilmen. Den spesielle formen, høye absorpsjons- 
kapasiteten og styrke gjør at produktene er ideelle til å bandasjere 
dype, sterkt væskende sår, samt små, hule og dype sår (Askina® 
Cavity Strips).

Innovativ produktutforming

Den spesielle åpne cellestrukturen til 
Askina® Foam tillater rask og vertikal 
absorpsjon av væske, uten risiko for  
innvekst av i nydannet granulasjons-
vev.



 

 

Askina® Foam Størrelse Pakn.str. /stk. Art.nr. NE vnr.

5 cm x 7 cm 10 7240710 302308

10 cm x 10 cm 10 7241010 229321

10 cm x 20 cm 10 7241210 229322

15 cm x 20 cm 7241510

20 cm x 20 cm 5 7242005 229323

Askina® Cavity 2,5 cm x 40 cm 10 7244010 229324

Askina® Cavity Strips 2,5 cm x 40 cm 10 7246010 229325

Indikasjoner Askina® Foam
Moderat til sterkt væskende sår
� Grad I-IV trykksår
� Venøse og arterielle leggsår
� Diabetiske fotsår
� Første- og andregradsforbrenninger
� Traumatiske sår

Indikasjoner Askina® Foam Cavity
� dype kavitetssår med store mengder eksudat

Indikasjoner Askina® Cavity Strips
� små kavitetssår, med moderate til store mengder  
 eksudat
� sårsinus

 Askina® Foam brukt på et sterkt væskende, flatt sår:
 visuell inspeksjon av væskeabsorpsjon
 Store mengder eksudat er absorbert: vertikal absorpsjon,  
 uten maserasjon av sårkantene.
  Kombinert bruk av Askina® Foam Cavity, brukt til å fylle et  
 dypt, sterkt væskende sår, og Askina® Foam, brukt som en  
 absorberende tilleggsbandasje.

Tips

� Askina® Foam kan festes med tape eller bandasjer eller  
 med kompresjonsbandasjer.
� Askina® Foam kan også brukes som sekundærbandasje for  
 sterkt væskende sår, i kombinasjon med Askina® Sorb, eller  
 som sekundærbandasje for dype sår, fylt med Askina® Sorb  
 Rope eller Askina® Foam Cavity.
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ASKINA® TRACHEA
SKUMBANDASJE

Askina® Trachea er en hydrofil skumbandasje med en sirkelrund 
åpning, som passer rundt en trakeostomitube, eller andre typer 
dren eller stomi.

Indikasjoner Askina® Trachea
Moderat til sterkt væskende sår
� Trakeostomituber
� Dren
� Stoma

Askina® Trachea Størrelse Pakn.str. / stk. Art.nr. NE vnr.

9,5 cm x 8,5 cm 10 7248510 229326


