|NGRIJIREA PL~GILOR

Produse pentru îngrijirea pl`gilor
Benzi chirugicale [i pansamente
Produsele 3M pentru îngrijirea pl`gilor
îmbin` ideile inovatoare cu tehnologia
avansat` a adezivilor.
Acestea au o utilizare optim` [i o calitate
excelent` în îngrijirea celor mai diferite
tipuri de pl`gi, în folosul pacientului dar [i al
personalului de îngrijire.

3M™ Micropore™ Band` adeziv` din hârtie
3M™ Durapore™ Band` adeziv` de m`tase
3M™ Transpore™ Band` adeziv` transparent` din
plastic
3M™ Transpore™ White Band` adeziv` din plastic
3M™ Blenderm™ Band` ocluziv` transparent`
3M™ Microfoam™ Band` elastic` din material tip
spum`
3M™ Medipore™ H band` adeziv` textil`
3M™ Medipore™ + Pad pansament adeziv textil cu pad
3M™ Tegaderm™ Pansament transparent
3M™ Tegaderm™ HP Pansament transparent
3M™ Tegaderm™ Roll Film adeziv nesteril
3M™ Tegaderm™ + Pad Pansament transparent cu pad
3M™ Tegaderm™ I.V. Pansament transparent

3M™ Cavilon™ Crem`
3M™ Cavilon™ Solu]ie
3M™ Tegaderm™ Absorbant Pansament hidroactiv
transparent
3M™ Tegasorb™ Pansament cu hidrocoloizi
3M™ Tegasorb™ THIN Pansament cu
hidrocoloizi
3M™ Tegagen™ Pansament cu alginat de Ca
3M™ Tegaderm™ Hydrogel - Hidrogel
3M™ Tegapore™ Pansament film neadeziv
3M™ Foam Pansament din material tip spum`
3M™ Foam Pansament adeziv din spum`
3M™ Coban™ Bandaj elastic autoadeziv
3M™ Opticlude™ Pansament ocluziv
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3M™ Micropore™ - Band` din hårtie

Banda adeziv` 3M™ Micropore™ este
hipoalergenic`, moale, foarte poroas` [i
permeabil` la aer.
Din acest motiv este num`rul 1 între benzile
hipoalergenice pentru îngrijirea r`nilor.
 Protejeaz`

pielea
Pentru piele sensibil`, se lipe[te f`r` a l`sa urme

 Extrem

de sub]ire, permite respira]ia pielii
F`r` a afecta func]iile pielii, alimentarea cu oxigen
[i transpira]ia.

 Adeziv

hipoalergenic de tip poliacrilic

 Material

suport moale [i flexibil
Se poate conforma cu u[urin]` pe diferitele zone
ale corpului.

3M Micropore band` adeziv`

 Aplica]ii

Pentru fixarea pansamentelor simple, cu volum
redus, pentru suprafe]e sensibile ale pielii,
pentru aplic`ri repetate, pentru fixarea
dispozitivelor ozotomiale

3M Micropore band` adeziv`

3M Micropore band` adeziv` alb`

2

Cod produs

Dimensiune

1530-0

1,25 cm x 9,1 m

1530-1
1530-2

3M Micropore band` adeziv` de culoarea pielii
Nr. role/cutie

Cod produs

Dimensiune

Nr. role/cutie

24

1533-0

1,25 cm x 9,1 m

24

2,50 cm x 9,1 m

12

1533-1

2,50 cm x 9,1 m

12

5,00 cm x 9,1 m

16

1533-2

5,00 cm x 9,1 m

16

3M™ Durapore™ - Band` textil` de
m`tase
3M™ Transpore™ - Band` transparent`
din plastic
3M™ Durapore™ este o band` adeziv` de
m`tase pentru utilizare multipl`, hipoalergenic`.
Materialul stabil de sus]inere fixeaz`
pansamentele în situa]ii dificile.
3M™ Transpore™ este o band` adeziv` din
material plastic transparent ce se poate rupe pe
lungime [i pe l`]ime, flexibil` [i potrivit` în
special pentru fixarea branulelor [i a furtunelor
de perfuzie.
3M Durapore band` adeziv` din m`tase

3M Transpore band` transparent` adeziv`

3M Durapore
 Material
 Cu

suport din fibre de m`tase artificiale

adeziv hipoalergenic de tip poliacrilic

 Lipe[te

sigur [i nu las` urme de adeziv

 Se

rupe u[or pentru manevrarea rapid`,
necomplicat`

 Permite
 Poros
 Se

respira]ia pielii

Cod produs

Dimensiune

Nr. role/cutie

1538-0

1,25 cm x 9,1 m

24

1538-1

2,50 cm x 9,1 m

12

1538-2

5,00 cm x 9,1 m
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[i permeabil pentru aer

poate scrie pe material

3M Transpore
 Ruperea

bidirec]ional` permite preg`tirea u[oar` a

benzii
 Cu

3M Durapore Band` adeziv` din m`tase

adeziv hipoalergenic de tip poliacrilic

3M Transpore band` transparent` adeziv`
Cod produs

Dimensiune

Nr. role/cutie

1527-0

1,25 cm x 9,1 m

24

1527-1

2,50 cm x 9,1 m

12

1527-2

5,00 cm x 9,1 m
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 Transparent,

pentru o bun` vizibilitate [i
monitorizare a condi]iilor pielii
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3M™ Transpore™ White
Band` adeziv` alb` din plastic

3M™ Transpore™ White este o band` adeziv`
alb` din plastic pentru uz universal.
3M™ Transpore™ White este pl`cut pe piele [i
se conformeaz` în mod ideal pentru fixarea
pansamentelor, a tuburilor de perfuzie [i a
sondelor.
 Utilizare

universal`
Pentru fixare sigur`

 Manevrare

simpl`
Rupere bidirec]ional`, atåt pe lungime, cåt [i pe
l`]imea benzii

 Adeziv

hipoalergenic din acrilat
Cu putere de adeziune mare f`r` a l`sa reziduuri
pe piele.

 Pl`cut

pe piele [i flexibil
Se recomand` [i \n situa]ii speciale (copii, pacien]i
sub dializ`).

 Permite

respira]ia
Men]ine func]iile pielii deoarece suportul este
poros [i permeabil la aer.

3M Transpore White
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Cod produs

Dimensiune

Nr. role/pachet

1534-0

1,25 cm x 9,14 m

24

1534-1

2,50 cm x 9,14 m

12

1534-2

5,00 cm x 9,14 m
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3M™ Blenderm™ - Band` ocluziv` ,
transparent`
3M™ Microfoam™ - Band` elastic` din spum`
3M™ Blenderm™ este o band` ocluziv`
transparent` hipoalergenic` din polietilen`
elastic`, impermeabil` la ap`, pentru fixarea
pansamentelor [i pentru pansamente ocluzive.
3M™ Microfoam™ este o band` elastic`,
impermeabil`, din spum` PVC, adecvat` pentru
aderen]a [i protec]ia pansamentelor
postchirurgicale [i pentru comprese \n diferite
zone.
3M Blenderm
 Ocluziv

Protejeaz` rana de impurit`]i [i de bacterii
 Foarte

elastic
Libertatea de mi[care nu este limitat`.

 Adeziv

hipoalergenic de tip poliacrilic

 Aplica]ii

Protec]ia pansamentelor \mpotriva umezelii,
fluidelor ori contamin`rii externe
Tratarea afec]iunilor dermatologice
Plasturi ocluzivi

3M Blenderm band` adeziv`

3M Microfoam
 Foarte

elastic
Bune capacit`]i de compresie cu libertate
concomitent` a mi[c`rii

 Flexibil
 Permite

respira]ia
Faciliteaz` respira]ia f`r` a l`sa lichide din
exterior s` p`trund` prin el.

3M Microfoam band` elastic` din spum`

 Aplica]ii

3M Blenderm band` adeziv`
Cod

Dimensiuni

Nr. buc./cutie

1525-0

1,25 cm x 4,5 m

24

1525-1

2,50 cm x 4,5 m

12

1525-2

5,00 cm x 4,5 m
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Adecvat pentru aderen]a [i protec]ia
pansamentelor postchirurgicale, pentru compresia
\n zonele cardiovasculare, chirurgia toracic` sau
alte zone

3M Microfoam band` adeziv` din spum`
1528-1

2,5 cm x 5,0 m

12

1528-2

5,0 cm x 5,0 m

6

1528-3

7,5 cm x 5,0 m

4

1528-4

10,0 cm x 5,0 m

3
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3M™ Medipore™ H - Band` adeziv` textil`
fin`

3M™ Medipore™ H este folosit ca band`
elastic` adeziv` pentru fixarea pe toat`
suprafa]a a pansamentelor [i poate fi aplicat
u[or [i simplu datorit` perfora]iilor
3M Medipore H
 pret`iat

la fiecare 5 cm se pot deta[a cu
u[urin]` buc`]i individuale, f`r` foarfec`

 nu

are hârtie de sus]inere

 cu

adeziv de tip acrilat cu for]` mare de
adeziune [i care, dup` \ndep`rtare, nu las`
reziduuri pe piele

 este

permeabil la aer [i are un confort ridicat în
purtare.

3M Medipore H - band` adeziv` textil` fin`
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Cod produs

Dimensiune

Nr. role/cutie

2861

25 mm x 9,1 m

24

2862

50 mm x 9,1 m

12

Cod produs

Dimensiune

2863

75 mm x 9,1 m

12

2991/1

50 mm x 10 m

1

2864

100 mm x 9,1 m

12

2991/2

100 mm x 10 m

1

2866

150 mm x 9,1 m

12

2991/3

150 mm x 10 m

1

2868

200 mm x 9,1 m

6

2991/4

200 mm x 10 m

1

3M Medipore H band` adeziv` textil` pe suport de hårtie
Nr. role/cutie

3M™ Medipore™ + Pad - Pansament
adeziv pentru r`ni

Pansament gata preg`tit pentru îngrijirea rapid`
[i sigur` a pl`gilor. Adezivul hipoalergenic este
excelent în special pentru pielea sensibil`.
Pansamentul foarte absorbant ofer` o igien`
optim`.
Pansamentul steril adeziv 3M...
... este prietenos cu pielea, permite respira]ia acesteia
[i nu se lipe[te de ran`:
 Ofer`
 Este

mai mult confort pacien]ilor dvs.

u[or [i rapid de aplicat:

 Economisi]i
 Este

timp prin u[urin]a aplic`rii.

foarte absorbant

 Durat`

de aplicare mai lung` [i economie de

costuri
 Adeziv

pe \ntreaga suprafa]` exterioar` a padului

 Protejeaz`

sigur împotriva impurit`]ilor.

Aplica]ii
 Pansament

primar sau secundar pentru leziuni
u[oare spre moderate, printre care leziuni
chirurgicale [i leziuni traumatice

 Adecvat

pentru fixarea dispozitivelor [i protejarea
zonelor cateterizate

3M Medipore + Pad - Pansament adeziv textil fin
Cod produs

Dimensiune

Nr. buc./cutie

3562E

5 cm x 7 cm

50

3564E

6 cm x 10 cm

50

3566E

10 cm x 10 cm

25

3569E

10 cm x 15 cm

25

3570E

10 cm x 20 cm

25

3571E

10 cm x 25 cm

25

3573E

10 cm x 35 cm

25
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3M™ Tegaderm™
Pansament transparent
Pansamentele Tegaderm™ permit respira]ia
pielii, ofer` o permeabilitate foarte bun` pentru
aer [i nu sunt permeabile pentru
microorganisme.
Se potrivesc foarte bine pentru îngrijirea
pl`gilor mici, arsuri, leziuni superficiale, pl`gi
operatorii [i ca profilaxie pentru decubit. Pot fi
utilizate [i pentru fixarea cateterelor venoase
centrale sau periferice.


Cadru unic de aplicare
Sistemul cu “cadru” faciliteaz` o pozi]ionare
exact`, previne aplicarea pansamentelor sub
tensiune [i evit` apari]ia eventualelor traume ale
pielii



Utilizare rapid`, simpl`
Deoarece fereastra central` din hârtie este deja
îndep`rtat`, se evit` crearea de reziduuri
suplimentare.



Transparent
Filmul transparent de deasupra zonei de inser]ie
reduce schimbarea inutil` a pansamentului [i
mic[oreaz` riscul contamin`rii.



Hipoalergenic
Adezivul nu este din latex [i minimizeaz` riscul
de apari]ie al unor irita]ii ale pielii.



Disponibil pentru mai multe tipuri de catetere
Pentru fixarea în siguran]` a cateterului, pentru
verificarea, observa]ia permanent` a zonei de
inser]ie.

3M Tegaderm pansamente transparente,
\mpachetare de spital
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Nr. buc./pachet

3M Tegaderm pansamente transparente

Cod produs

Dimensiune

1622W

4,4 cm x 4,4 cm

100

Cod produs

Dimensiune

1624W

6 cm x 7 cm

100

1627

10 cm x 25 cm

20

1626W

10 cm x 12 cm

50

1628

15 cm x 20 cm

10

1630W

10 cm x 11,5 cm (oval)

50

1629

20 cm x 30 cm
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Nr. buc./pachet

3M™ Tegaderm™ Roll
Film transparent adeziv nesteril

Tegaderm™ Roll este versiunea nesteril` a
pansamentului Tegaderm, care se deruleaz` [i se
taie în func]ie de lungimea dorit`.
Utilizarea dimensiunilor dorite ale pansamentului
transparent Tegaderm™ Roll permite o
gestionare a consumului flexibil` [i economic`.
3M Tegaderm Roll

1. T`ia]i lungimea dorit` de pe rola din cutie [i îndep`rta]i hârtia de
sus]inere (numerotat` cu 1).



este impermeabil la ap` [i bacterii.



permite respira]ia



poate fi t`iat u[or în forma [i lungimea dorit`



se muleaz` – se adapteaz` conturului corpului.



se întinde bine [i ofer` libertate de mi[care f`r`
a tensiona pielea.

2.}ine]i pansamentul de p`r]ile laterale [i lipi]i pe locul de pansare.
Îndep`rta]i foliile de sus]inere de pe ambele p`r]i (numerotate cu 2).

3. Presa]i pansamentul cu grij` dar în detaliu pentru15-20 secunde.

3M Tegaderm Roll
Cod produs

Dimensiune

Nr. role/cutie

16002

5 cm x 10 m

4

ATEN}IE :

16004

10 cm x 10 m

4

Acesta nu este un produs steril. NU folosi]i Tegaderm Roll

16006

15 cm x 10 m

4

pe piele r`nit`, leziuni deschise sau puncte de inser]ie I.V.
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3M™ Tegaderm™ + Pad
Pansament transparent cu pad

Tegaderm™ + Pad este un nou pansament care
combin` calit`]ile excelente ale filmului adeziv
Tegaderm cu cele ale unei comprese
absorbante, care nu se lipe[te de plag`.
Foto 1

Datorit` folosirii acestui pansament pacien]ii \[i pot
men]ine igiena (b`i, du[uri). |n plus, datorit`
transparen]ei sale se poate verifica oricând
momentul \n care a fost atins` capacitatea max. de
absorb]ie a pansamentului [i când acesta trebuie
schimbat.
Pansamentul steril Tegaderm + Pad cu suprafa]a sa
din film Tegaderm împiedic` penetrarea germenilor
din mediul exterior în plag`. La un num`r de infec]ii
nozocomiale în permanent` cre[tere, acest
pansament poate oferi o protec]ie suplimentar`.
Tegaderm + Pad are grij` ca exsudatul s` r`mân`
acolo unde trebuie: în compres`. Acest fapt îl pute]i
verifica la orice or`.
Fotografii: Fotografiile 1 [i 2 cu aprobarea A. Storm,
Universitatea Düsseldorf

3M Tegaderm + Pad

Foto 2
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Cod produs

Dimensiune

Nr. buc./pachet

3582

5,0 cm x 7,0 cm

50

3584

6,0 cm x 10,0 cm

50

3586

9,0 cm x 10,0 cm

25

3589

9,0 cm x 15,0 cm

25

3590

9,0 cm x 20,0 cm

25

3591

9,0 cm x 25,0 cm

25

3593

9,0 cm x 35,0 cm

25

3M™ Tegaderm™ I.V.
Pansament I.V.
Pansamentul transparent Tegaderm™ 1633 I.V.
combin` transparen]a filmului Tegaderm cu
stabilitatea plasturelui Medipore™ pentru
asigurarea branulelor.
Tegaderm™ 1635 I.V. asigur` punctele centrale
de inser]ie [i le protejeaz` de contaminare.
Odat` cu forma [i dimensiunile potrivite
Tegaderm™ I.V. Pansament Pediatric (1610)
combin` caracteristicile filmului Tegaderm™
1633 I.V. cu necesit`]ile de îngrijire profesional`
\n sec]iile de pediatrie.

3M Tegaderm 1633 I.V.

3M Tegaderm 1635 I.V.



Aplicare u[oar`
Sistem cu “cadru” unic pentru aplicare.



Dou` få[ii sterile de band` adeziv` chirurgical`
Medipore™
Pentru fixarea optim` a cateterului



|mbun`t`]esc siguran]a [i stabilitatea
pansamentului, reduc riscul de apari]ie a flebitei



Cu fant`
Pentru fixarea în siguran]` a cateterelor



Bariera steril`, care permite respira]ia dar
este impermeabil` la ap` [i împotriva factorilor
externi nocivi.

3M Tegaderm I.V. Pansament pediatric 1610

3M Tegaderm I.V.
Cod produs

Dimensiune

Nr. buc./pachet

1610

5 cm x 5,7 cm

100

1633

7 cm x 8,5 cm

100

1635

8,5 cm x 10,5 cm

50
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3M™ Cavilon™ - Crem` pentru protec]ia
pielii cu efect \ndelungat

3M™ Cavilon™ crem` pentru protec]ia pielii cu
efect îndelungat ofer` o protec]ie de durat` fa]`
de lichidele corporale [i hidrateaz` în acela[i
timp pielea. 3M™ Cavilon™, prin intermediul
substan]elor de îngrijire pe care le con]ine, ofer`
pielii fine]e [i suple]e.
 Impermeabilitate

la ap`:
Pân` la 24 ore de protec]ie

 Creaz`

o barier` de protec]ie a pielii
impermeabil` la aer
Barier` efectiv` împotriva contamin`rii externe.

 Nu

afecteaz` aderen]a plasturilor [i a
pansamentelor

 Echilibru

PH
Pentru men]inerea protec]iei naturale a pielii.

 Confer`

umiditate
Hidrateaz` pielea [i o protejeaz` astfel de uscare.

 Hipoalergenic

3M Cavilon Crem` de protec]ie a pielii cu efect de
durat`
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Cod produs

Capacitate

Nr. buc./pachet

3392S

2 g/blister

20

3391E

28 g/tub

12

3392E

92 g/tub
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3M™ Cavilon™ - Solu]ie pentru protec]ia
pielii care nu provoac` irita]ii
3M™ Cavilon™ pentru protec]ia pielii, nu
provoac` irita]ii [i este o solu]ie special` cu efect
de lung` durat`; dup` aplicarea pe piele
formeaz` un film incolor, transparent, protector
care permite respira]ia cu efect de pân` la 72 de
ore.
Se livreaz` \n dou` forme de \mpachetare: spray
[i monodoze.


Raport bun calitate/pre]:
O cantitate mic` are efect de lung` durat`.



Barier` de impermeabilitate la ap` de lung`
durat`:
Pân` la 72 ore de protec]ie fa]` de lichide
corporale –
[i pentru stome [i incontinen]`.



Creaz` un strat de protec]ie a pielii
impermeabil la aer
Barier` efectiv` împotriva contamin`rii externe.



Utilizarea pe pielea intact` [i r`nit`:
Solu]ie f`r` alcool pentru aplicarea f`r` durere.



Nu limiteaz` capacitatea de adeziune a
plasturilor sau pansamentelor:
Protejeaz` pielea la îndep`rtarea acestora.



Ajutor în îngrijirea stomelor:
Aprobate ca mijloc auxiliar în îngrijirea stomelor.



Hipoalergenic [i necitotoxic

3M Cavilon solu]ie de protejare a pielii care nu provoac`
irita]ii
Cod produs

Capacitate

Nr. buc./pachet

3343E

1 ml

25

3345E

3 ml

25

3346E

28 ml spray

12

Cod produs

Capacitate

3343P

1 ml

5

3346E

28 ml

1

Nr. buc./pachet
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3M™ Tegaderm™ Absorbent
Pansament hidroactiv transparent

Acest pansament steril, transparent, hidroactiv
este compus dintr-o compres` de plag`
adaptabil` din acril, între dou` straturi de folie
adeziv` transparent`. Pansamentul are un
mediu cu umiditate ideal` pentru plag` [i ajut`
astfel la procesul de vindecare
 Prin

intermediul compresei patentate din acril
pentru plag`, pansamentul r`mâne trasparent [i
permite astfel o inspec]ie simpl` a pl`gii,
exudatului [i a marginii pl`gii.

 Prin

capacitatea mare de absorb]ie exudatul este
re]inut în compresa pentru plag`.

 Straturile

exterioare sunt din material care permite
respira]ia pielii [i este în acela[i timp impermeabil
la ap`, ceea ce-i permite pacientului s` \[i men]in`
igiena corporal` (du[).

 Tegaderm

Absorbent nu are miros tipic de
hidrocoloid.

Indica]ii
Pl`gi superficiale [i adânci, cu exudare slab` pân` la
medie ca de ex.:
 ulcer

decubital

 fisuri

de piele

 leziuni

superficiale

 puncte

de prelevare a dona]iei de piele.

 arsuri

de gradul 1. [i 2.

3M Tegaderm Absorbent
Cod produs
90800 (oval)
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Dimensiune total` Dimensiune pad

Nr. buc./cutie

17,6 x 19,5 cm

13,8 x 15,7 cm

5

90801 (oval)

11,1 x 12,7 cm

16,0 x 17,6 cm

5

90802 (p`trat)

14,9 x 15,2 cm

10,1 x 10,1 cm

5

90803 (oval)

14,2 x 15,8 cm

18,5 x 10,7 cm

5

90805 (p`trat)

20,0 x 20,3 cm

14,9 x 15,2 cm

5

3M™ Tegasorb™ - Pansament cu hidrocoloid
3M™ Tegasorb™ THIN - Pansament cu
hidrocoloid

Pansamentele 3M™ cu hidrocoloid sunt
folosite în cazul pl`gilor cu exudare u[oar` sau
cronic` cum ar fi decubitul [i Ulcus cruris.
Ele absorb exudatul \n plus al pl`gilor [i
creeaz` astfel un microclimat umed ce
accelereaz` [i gr`be[te procesul de vindecare.
 3M

Tegasorb [i 3M Tegasorb THIN pot r`mâne pe
plag` pân` la 7 zile, în func]ie de exudat îns`
pansamentul ar trebui schimbat odat` cu apari]ia
bulelor tipice.

 3M

Tegasorb este indicat mai ales pentru pl`gi cu
exudare deosebit de puternic`.

3M Tegasorb THIN este recomandat pentru pl`gi cu
exudare u[oar` pân` la medie.

3M Tegasorb Pansament cu hidrocoloid
Cod produs

Dimensiune

Nr. buc./pachet

90001 (oval)

7 cm x 9 cm

5

90003 (oval)

10 cm x 12 cm

5

90004 (oval)

17 cm x 14 cm

3

90002 (p`trat)

10 cm x 10 cm

5

90005 (p`trat)

15 cm x 15 cm

3

90007 (sacral)

17,1 cm x 16,1 cm
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3M Tegasorb THIN Pansament cu hidrocoloid.
Cod produs

Dimensiune

Nr. buc./pachet

90021 (oval)

7 cm x 9 cm

10

90023 (oval)

10 cm x 12 cm

10

90024 (oval)

17 cm x 14 cm

16

90022 (p`trat)

10 cm x 10 cm

15

15

3M™ Tegagen™ - Pansament cu alginat de
calciu
Pansamentul cu alginat de calciu din alge brune
este natural [i simplu de folosit.
Aceste pansamente sunt indicate pentru tratarea
pl`gilor superficiale pân` la cele adânci (de ex.
decubit stadiu IV) \n cazul exud`rii puternice [i
pentru pl`gile infectate. Ele pot fi folosite [i
pentru decubit, ulcer arterial, venos sau diabetic
precum [i pentru punctele de dona]ie a grefelor
de piele, pl`gi traumatice [i alte leziuni
dermatice.
 3M

Tegagen \mbin` capacitatea mare de absorb]ie
cu rezisten]a deosebit` a structurii materialului.
Pansamentul se poate \ndep`rta complet cu
ajutorul unei pensete. Este potrivit \n special
pentru pl`gi cu exudare, granulare [i pl`gi
infectate.

Pansamentul 3M Tegagen cu alginat de calciu
formeaz` un gel la contactul cu exudatul:
 Nu

se lipe[te de plag`.

 Poate

fi îndep`rtat u[or [i f`r` dureri.

 Rana

este cur`]at` [i men]inut` curat` cu ajutorul
unor alginate naturale.

 Pansamentul

are o structur` unic` de gel solid

Împiedic` macerarea pielii [i alunecarea
pansamentului.
 Este

disponibil în diferite dimensiuni [i forme –
pentru toate tipurile de leziuni.

3M Tegagen
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Cod produs

Dimensiune

Nr. buc./cutie

90110

5 x 5 cm

10

90112

10 x 10 cm

10

90114

10 x 20 cm

15

90120

30,4 cm

15

3M™ Tegaderm™ Hydrogel
Hidrogel

3M™ Tegaderm™ Hydrogel este un hidrogel
amorf. Contribuie prin umezirea pl`gii la
crearea unui mediu umed pentru plag`, ce
favorizeaz` în mod dovedit vindecarea acesteia.
3M Tegaderm Hidrogel
 este

u[or de aplicat.

 este

u[or de utilizat.

 disponibil
 nu

în tub practic de 15 grame.

este citotoxic.

 f`r`

latex.

Utilizare recomandat`
 în

cazul ulcerelor uscate pân` la cele u[or
exudante
(decubit, ulcera]ii arteriale, venoase [i diabetice)

 în

cazul pl`gilor de frecare [i pentru sus]inerea
îndep`rt`rii autolitice a ]esutului necrozat

3M Tegaderm Hidrogel este compatibil cu
pansamentele din familia 3M cum ar fi:
 3M™

Tegaderm™ pansamente transparente

 3M™

Tegaderm™ + Pad pansamente transparente
sterile cu pad

 3M™

Medipore™ + Pad pansamente sterile cu
pad, din material textil

 3M™

Tegapore™ pansament neadeziv pentru

pl`gi

3M Tegaderm Hidrogel
Cod produs

Dimensiune

91110

15 grame

Nr. buc./pachet
10
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3M™ Tegapore™ - Pansament neadeziv pentru
pl`gi

3M™ Tegapore™ este realizat din poliamid`
hipoalergenic` [i ofer` avantajul de a nu se lipi
de plag`. Ac]ioneaz` ca o membran`
permeabil`.
Exsudatul de plag` poate trece prin 3M™
Tegapore™ [i poate fi absorbit de un
pansament
3M Tegapore - pansament neadeziv pentru pl`gi
 Permite

schimbarea f`r` durere, f`r` traume a
pansamentelor

 Permite
 Poate

monitorizarea pl`gii

fi aplicat [i pe pl`gi infectate.

3M Tegapore compres` neadeziv pentru pl`gi
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Cod produs

Dimensiune

Nr. buc./pachet

5634

7,5 cm x 10 cm

25

5638

7,5 cm x 20 cm

25

5640

20 cm x 25 cm

10

3M™ Foam - Pansament din material de
tip spum`
Tratarea optim` a exudatelor r`nilor este o mare
provocare în îngrijirea acestora.
Pansamentul din material spum` 3M™ Foam
este conceput în mod special pentru o gestionare
adecvat` a fluidelor pl`gii, astfel încât s` fie
posibil` p`strarea pe o perioad` \ndelungat` a
pansamentului ([i astfel sc`dere a costurilor) prin
aplicarea pe o multitudine de tipuri de pl`gi.
 Pentru

o aplicare de lung` durat`
Caracteristicile absorbante de lung` durat` ale
pansamentului din material de tip spum` în
combina]ie cu un film care permite respira]ia, fac
posibil` o gestionare optim` a fluidelor pl`gii
exudante.

 Absorb]ie

rapid` a lichidelor
Riscul de distrugere a pielii prin macerare este
redus.

 Compresa

nu cre[te în volum
Pansamentul este deosebit de absorbant [i cu toate
acestea nu se umfl`.

 Manevrare

u[oar`
Desenul cu gril` albastr` indic` partea superioar` a
bandajului.

 Protec]ie

fa]` de eliminarea fluidelor
Suprafa]` care permite respira]ia împiedic`
eliminarea fluidelor.

 Diferite

dimensiuni [i forme
Multitudinea formelor u[ureaz` alegerea celui mai
potrivit pansament pentru un anumit tip de terapie.

3M Foam Pansament din material spum`
Cod produs

Dimensiune

Nr. buc./cutie

90600

5,1 cm x 5,1 cm

10

90601

10,0 cm x 10,0 cm

10

90602

10,0 cm x 20,0 cm

5

90603

20,0 cm x 20,0 cm

10

90604

8,8 cm x 8,8 cm

10

90605

Rol`: 10,0 cm x 60,0 cm

1 Rol`
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3M™ Foam - Pansament din material tip
spum` cu margine adeziv`

Pansamentul din material tip spum` 3M™ Foam
cu margine adeziv` a fost conceput pentru o
multitudiune de tipuri de pl`gi, cu durat` lung`
de aplicare [i sc`derea concomitent` a costurilor
de tratament.
Prin designul unic de tip raze reu[e[te foarte u[or
o aplicare excelent` în diferite zone ale corpului.
 Pentru

o aplicare de lung` durat`
Caracteristicile absorbante de lung` durat` ale
pansamentului din material de tip spum` în
combina]ie cu un film adeziv care permite
respira]ia, fac posibil` o gestionare adecvat` a
fluidelor pl`gii exudante.

 Risc

redus de macerare a pielii
F`r` extindere a secre]iei \n plag`, prin capacitatea
de absorb]ie mare a compresei neadezive.

 Se

lipe[te pe piele uscat` sau umed`
Adezivul special 3M a fost dezvoltat pentru o mai
bun` aderen]` pe pielea umed`.

 Moale,

comod [i pl`cut pentru pacient
Ofer` un confort deosebit prin faptul c` se
conformeaz` perfect chiar [i \n zonele cele mai
dificile.

 Dimensiuni

[i forme potrivite pentru diferite
utiliz`ri
Nu este necesar` t`ierea suplimentar` în form`.

 Aplicare

u[oar` datorit` sistemului în raze
Faciliteaz` fixarea u[oar` [i împiedic` lipirea în
sine a pansamentului.

3M Foam pansament din material tip spum` cu margine
adeziv`
Cod produs

*
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Dimensiune

Nr. buc./pachet

90610 dreptunghiular

5,0 cm x 5,0 cm

10

90611 oval

6,0 cm x 7,6 cm

10

90612 dreptunghiular

10,0 cm x 20,0 cm

10

90613 oval

10,0 cm x 11,0 cm

5

90616 oval

19,0 cm x 22,2 cm

5

7,6 cm x 7,6 cm

5

90619 rotund

