Nursicare's unike egenskaper
RENSER
• Stimulerer aktivt sårtilhelingen
• Skånsom debridering
• Såret renses kontinuerlig og behovet for
å rengjøre såret reduseres
ABSORBERER
• Kraftfull superabsorbent trekker det
døde vevet fra såret og opp i bandasjen
• Superabsorbenten i bandasjen trekker
sårvæske til såret, sårvæske inneholder
vekstfaktorer og næringsstoffer som er
viktige i sårtilhelingsprosessen.
REDUSERER SMERTE OG INFLAMMASJON

ENKEL Å BRUKE

• Mindre smerte i såret
• Reduserer inflammasjon i og rundt såret

• Enkel prosedyre
• Enkelt og raskt sårskift
• Dekker alle reglene for
fuktighetsbevarende
sårbehandling

• Minsker risiko for infeksjon

AKTIV SÅRTILHELING
PolyMem er en unik multifunksjonell bandasje designet for å optimere og aktivt stimulere sårtilhelingsprosessen. Alle
PolyMem bandasjene inneholder Glycerin, Surfactant og Superabsorbent som sammen effektivt renser, fyller, absorberer og
gir en jevn fuktighet til såret under hele sårtilhelingsprosessen.
• PolyMem bandasjen tar opp sårvæske, ekspanderer og
fyller skånsomt sårsengen
• Sårvæsken frigjør Glycerin og Surfactant fra bandasjen
til sårsengen samtidig som superabsorbenten binder
sårvæsken i bandasjen
• Glycerin og Surfactant aktiveres; gir optimal fukt, renser
sårsengen og støtter den autolytiske revisjonen og
minsker behovet for smertefull manuell debridering
• Den semipermeable filmen fungerer som væskebarriere
og bidrar til en ideell MVTR (Moisture Transmission Rate)

1 Bruk Nursicare direkte på brystvorten under BHen, som holder den på plass.
Den mønstrede siden vendes bort fra brystvorten

2 Rengjør brystet med brystmelk eller vann før amming eller bruk av brystpumpe.

3 Om bandasjen skal brukes igjen etter amming; legg den mønstrede siden
ned på et rent underlag mens du ammer. Legg deretter tilbake på brystvorten

4 Når bandasjen er gjennomfuktet kastes den.
Nursicare kan IKKE vaskes.

Viktig å vite:
Den sårrensende effekten kan gi økt sekresjon i startfasen av behandlingen, noe som er helt
normalt. Sekresjonen vil gradvis avta og såret vil vise fremgang.
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