
A revolutionary waterproof and bacteria-proof 
post-operative film dressing - the cost effective choice

En revolusjonerende vann- og bakterietett, postoperativ
filmbandasje - det kostnadseffektive valget

Transparent vanntett bandasje
med absorberende pute
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Ordering Information
Codes Size Carton
66000708 6.5cm x 5cm 100
66000709 9.5cm x 8.5cm 20
66000710 12cm x 10cm 10
66000712 15.5cm x 8.5cm 20
66000713 20cm x 10cm 20
66000714 25cm x 10cm 20
66000715 30cm x 10cm 20
66000716 35cm x 10cm 20

OPSITE™ Post-Op, a revolutionary waterproof and bacteria-proof
post-operative film dressing - the cost effective choice.

Wound Management
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OPSITE Post-Op is a revolutionary waterproof and bacteria-proof post-operative
dressing, combining a high Moisture Vapour Transmission Rate (MVTR) film with an
absorbent low adherent pad and an easy application system. The REACTIC™
polyurethane film, combined with the unique grid pattern adhesive of OPSITE Post-Op
switches on in the presence of moisture, resulting in a very high level of permeability.
The waterproof, bacteriaproof film on OPSITE Post-Op allows the patient to shower with
the dressing in-situ. It also features rounded corners, which reduce occurrences of
lifting and snagging. This helps to reduce the risk of extrinsic bacteria migrating to the
wound site, resulting in fewer dressing changes. OPSITE Post-Op is therefore a cost-
effective choice.

Advantages
Bacterial barrier
Protects the site against extrinsic contamination, reducing the risk of infection by
bacteria

Waterproof film
Patient can shower with the dressing in situ.

Low allergy adhesive
A unique grid pattern low allergy adhesive.

Highly absorbent pad
Rapidly absorbs exudates. Allows lateral spread across the pad to maximise
absorbency and reduce the risk of skin maceration

Low adherence
The low adherent wound contact layer minimises trauma on removal

Conformable
Comfortable and non obtrusive for the patient.

High MVTR
The REACTIC film has a unique molecular structure with an average MVTR of 11000
g/m²/24hr@37oC, making it significantly more permeable to water vapour than ordinary
films in presence of moisture.

Round corners
Reduces occurence of lifting or snag, helping the dressing to stay in place for longer.

Indications
Post-operative wounds, minor cuts, abrasions and lacerations.

Presentation
Each OPSITE Post-Op dressing is individually wrapped and sterile.  

OPSITE Post-Op, en revolusjonerende vann- og bakterietett,
postoperativ filmbandasje - det kostnadseffektive valget.
OPSITE Post-Op er en revolusjonerende vann- og bakterietett postoperativ
filmbandasje. Den kombinerer en meget høy fordampningsevne med en komfor-
tabel absorberende sårpute i et enkelt applikasjonssystem. Den hydrofile poly-
uretanfilmen har REACTIC* egenskaper. Dette gjør at filmen selv regulerer
gjennomstrømningen av vanndamp i forhold til hvor stor sekresjonsmengden er. 
Et lavallergent akrylatlim, pålagt i et spesielt mønster, er med på å gi den høye for-
dampningsevnen (MVTR), samtidig som det sikrer at bandasjen sitter godt. Disse
egenskapene gjør at bandasjen kan håndtere store væskemengder uten å løsne. 
Den vann- og bakterietette filmen tillater pasienten å dusje uten at det er nød-
vendig å bytte bandasje.
Bandasjen har også runde hjørner slik at faren for opprulling reduseres selv når
bandasjen appliseres på utsatte steder. Filmen er gjennomsiktig og tillater in-
speksjon av området rundt såret uten at det er nødvendig å løsne bandasjen.  
OPSITE Post-Op er en fleksibel og behagelig bandasje i bruk. Den gir færre
bandasjeskift og er en kostnadseffektiv bandasje.

Fordeler
Bakteriebarriere
Beskytter såret mot bakteriekontaminasjon og reduserer faren for infeksjon.

Vanntett film
Pasienten kan både bade og dusje med bandasjen.

Lavallergent festestoff
Et unikt rutemønstret limsystem med lavallergent akrylatlim gir sikkert feste med et
minimum av lim.

Høyabsorberende sårpute
Rask absorbsjon av overskytende såreksudat. Spredningen av eksudatet i sår-
puten er lateral og sikrer derfor en økt absorbsjonsevne og reduserer risikoen for
maserasjon av sårkantene.

Fester ikke i såret
Sårkontaktlaget tillater sekretet å passere igjennom til det absorberende laget.
Derved beskyttes sårbunnen, og bandasjen fester ikke i såret. Dette gir enkle og
problemfrie bandasjeskift.

Komfortabel for pasienten
Bandasjen er meget smidig og former seg godt etter kroppskonturer. Dette gjør
bandasjen komfortabel for pasienten. Bevegelser hindres ikke og bandasjen er
utmerket å dusje med.

Høy fordampningsevne (MVTR)
Den patenterte REACTIC- filmen har en unik molekylstruktur som gir en gjennom-
snittlig MVTR (transport av vanndamp gjennom filmen) på  11000 g/m2/24t ved
37°. Dette er signifikant høyere enn for noen andre filmer på markedet. 

Runde hjørner
Bandasjens runde hjørner kombinert med filmens høye elastisitet gjør at faren for
opprulling reduseres og gir en smidig og sikker bandasje.

Indikasjoner
Postoperative sår, mindre kutt, flenger og avskrapninger.

Forpakning
Hver OPSITE Post-Op bandasje er steril og individuelt pakket.

Sortiment
Art. nummer Størrelser Antall/eske
66000708 6,5cm x 5cm 100 stk
66000709 9,5cm x 8,5cm 20 stk
66000710 12cm x 10cm 10 stk
66000712 15,5cm x 8,5cm 20 stk
66000713 20cm x 10cm 20 stk
66000714 25cm x 10cm 20 stk
66000715 30cm x 10cm 20 stk
66000716 35cm x 10cm 20 stk
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