
Lyofoam® Max er en højabsorberende skumbandage. Bandagen består af polyuretan skum og en 
brusetæt bagsidefilm med høj åndbarhed, som sikrer en effektiv væskehåndtering af moderat til 
kraftigt væskende sår.

Højabsorberende polyuretan skumbandage

Hydrofil polyuretanskum

•   Høj absorptions- og retentionsevne

•  Kan anvendes under kompression

•  Blød, behagelig og nem at arbejde med

Polyuretan filmbagside

• Åndbar

• Brusetæt

• Bakterie- og virusbarriere

Lyofam® Max



Anvendelsesområde 

Lyofoam® Max er udviklet til at kunne håndtere ekssudat fra 
moderat til kraftigt væskende sår, såsom bensår eller tryksår. 
På grund af dens gode væskehåndtering skaber Lyofoam Max 
et fugtigt sårmiljø, som sikrer en optimal sårheling.

Fordele ved Lyofoam Max
• Høj absorptions- og retentionsevne1

• Minimerer risikoen for maceration og lækage og kan blive 
siddende på i længere tid1

•  Brusetæt bagsidefilm, der fungerer som en barriere mod 
bakterie og virus gennemtrængning

• Kan anvendes under kompression

• Nem at applicere og fjerne

• Blød og behagelig for patienten

• Minimal risiko for hudirritation og allergi

• Bred vifte af størrelser til forskellige sårtyper

Skiftefrekvens
Lyofoam Max kan blive siddende på i flere dage, afhængig af 
sårets tilstand og væskeniveau.
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Sådan anvendes Lyofoam® Max

1. Rens såret efter normal procedure og vælg en 
passende størrelse.

3. Fiksér Lyofoam Max med tape, tubebandage 
(fx. Tubifast® 2-Way Stretch) eller anden 
fiksering.

2. Placér skummen direkte ovenpå såret. 
Lyofoam Max skal overlappe sårlejet med 
mindst 2 cm.

Lyofoam Max er pakket i sterile engangspakninger

Varenr. Str. cm Stk/inderkrt. Stk/trp.krt.

603200 7,5 x 8,5 10 120

603201 10 x 10 10 60

603203 10 x 20 10 60

603204 15 x 15 10 70

603205 15 x 20 10 60

603206 20 x 20 10 80


