
Alldress® er en alt-i-en selvklæbende, absorberende bandage, der er ideel til en lang række let til moderat 
væskende sår, som enten primær- eller sekundærbandage. Filmbagsiden sikrer et fugtigt sårmiljø og beskytter 
mod vand og kontaminering.

Absorberende, åndbar og selvklæbende bandage

Let aftageligt
beskyttelsespapir, som
letter håndteringen
og giver aseptisk
applikation1

Let-hæftende 
sårkontaktnet, som 
minimerer forstyrrelser 
af såret2,3,4

Åndbar film som
bevarer et fugtigt
sårmiljø5,6

Højabsorberende
sårpude for god
væskehåndtering2,3,5,6

* mikrober større end 25 nm

Filmbagside med  
bakterie- og virusbarriere* 
giver sikkerhed og beskyttelse8

Beskytter såret mod vand 
og kontaminering5,8

Hudvenlig polyakrylatklæb,
giver blid og sikker
fiksering2,3,5,7

Alldress®



Sådan virker Alldress
Alldress® har et lethæftende sårkontaktnet. Den absorberende 
sårpude absorberer ekssudat og minimerer risikoen for 
maceration af den omkringliggende hud2,3,5,6.

Den blide, vandbaserede klæb holder bandagen sikkert på 
plads2,3,5,7,9.

Den semipermeable film opretholder et fugtigt sårmiljø og har 
virus- og bakteriebarriere*. 

Den glatte overflade reducerer friktion mod sengetøj og 
beklædning og sikrer, at bandagen bliver på plads.

Anvendelsesområder
Alldress kan anvendes på en lang række åbne og lukkede sår, 
både tørre og væskende.

• Primærbandage til åbne og lukkede sår

• Sekundær bandage til åbne sår sammen med geler og 
alginater2,3,5

Bandageskift
Alldress kan sidde på i flere dage,2,3,4 afhængig af såret og hudens 
tilstand eller ifølge lægens anbefaling. Bandagen aftages ved 
at tage fat i kanten og langsomt trække den af i hårvækst 
retningen.
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Sådan anvendes Alldress®

1. Åben emballagen og tag den sterile bandage 
ud.

3. Placér bandagen på huden og fjern den anden 
halvdel af beskyttelsespapiret. Udglat bandagen 
for at opnå optimal vedhæftning. Må ikke strækkes 
under påsætningen!

2. Fjern den ene halvdel af beskyttelsespapiret.

Alldress er pakket sterilt i enkelte pakninger

Varenr. Str. cm Sårpude 
str. cm

Stk./inder-
krt.

Stk./trp.
krt.

265320 10 x 10 5 x 5 10 100

265340 10 x 15 10 x 10 10 100

265360 15 x 20 10 x 15 10 100

Fordele ved Alldress
• Åndbar og opretholder et fugtigt sårhelingsmiljø6,9

• Minimerer risikoen for maceration2,3,6,9

• Vandtæt filmbagside9 

• Filmbagsiden har bakterie- og virusbarriere*8 

•  Nem at anvende9

• Hudvenlig, vandbaseret klæb9

Forbehold
Alldress bør ikke anvendes til inficerede sår uden at konsultere 
læge.
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* mikrober større end 25 nm


