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Ferdig tilpasset
I akkurat riktig størrelse
Shapes™ - enkelt å bruke, ferdig tilpasset bandasjer i PolyMem familien. PolyMem tilhører en innovative
gruppe tilpassningsdyktige sår bandasjer kalt QuadraFoam. QuadraFoam bandasjer inneholder en unik
formel som effektivt renser, fyller, absorberer og holder såret fuktig gjennom hele tilhelings fasen.
Ingen andre sår bandasjer kombinerer disse ﬁre nøkkel elementene i sårbehandlingen som PolyMem.®

QuadraFoam:
R E N S E R : Inneholder en mild, ikke toksisk renser
– Surfactant F-68 - som aktiveres av fuktighet og gradvis
frigjøres ned i sår sengen. Denne innebygde egenskapen
reduserer behovet for å rense såret ved sår skift, og man
unngår å forstyrre veksten av friskt vev mens såret gror.
F Y L L E R : Polyuretanet ekspanderer varsomt for å fylle
og forme seg etter såret.
A B S O R B E R E R : Inneholder Superabsorbent Starch
co-polymer og absorberer opp til ti ganger sin egen vekt.
F U K T E R : Inneholder Glyserin som holder sår sengen
fuktig og løsner traumatisk vev, reduserer smerte i såret
og gir såret et optimalt miljø. Denne fuktighetsbevarende faktoren gjør at bandasjen ikke fester seg i såret
og kan derfor fjernes uten smerte. Dette øker kvaliteten
på behandlingen og opplevelsen for pasienten.

Med Shapes™ QuadraFoam bandasjer er du ikke lenger avhengig
av mange forskjellige sår produkter. Shapes™ PolyMem har alt du
trenger i en enkelt bandasje og er i tillegg tilpasset sårets naturlige
form. Du kan bruke Shapes™ sortimentet til alle sår og i alle faser,
og dekker derfor hele spekteret og de ﬂeste behov med samme
type bandasje.
Shapes™ - PolyMem kan effektivt erstatte
• Polyuretan eller silikon skum
• Hydrogeler
• Alginater (ved å bruke PolyMem Wic eller PolyMem Wic Silver)
• Hydrokolloider
• Transparent ﬁlm
• Gas og tradisjonelle bandasjer

Disse ﬁre viktige egenskapene i sår behandling ﬁnner
du i alle PolyMem QuadraFoam bandasjer. Alltid
tilgjengelige når du trenger dem – uten behov for
andre produkter.
QuadraFoam tilpasser seg sårets behov ved kun å bruke
de funksjonene i bandasjen som er nødvendige.
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PolyMem’s unike egenskaper – i en formtilpasset ”Shape”
ShapesTM utnytter PolyMem’s eksklusive patenterte formel QuadraFoam og tilbyr viktige
fordeler sammenlignet med tradisjonelle skum bandasjer
Strømlinjeformer
sår behandlingen1, 2, 3, 4, 5
• Med ﬁre elementer av sår behandling
i en formel kan PolyMem’s QuadraFoam
brukes gjennom hele sår behandlings
perioden
• PolyMem’s QuadraFoam er anbefalt
til alle typer sår
• PolyMem’s QuadraFoam bandasje
er høyabsorberende og gir mulighet
for opp til syv dager mellom bandasje
skifte, avhengig av sår status. Dette
gir en vesentlig reduksjon i personal
tid og bandasje kostnader.
• PolyMem’s QuadraFoam bandasje gir
en klar visuell indikasjon på når den må
skiftes, og fjerner denne usikkerheten
fra pasient behandlingen.

Øker pasientens komfort1, 2, 3, 4, 5
• PolyMem’s QuadraFoam bruker Glyserin til å løsne nekrotisk vev, redusere
smerte og gi ro og komfort til såret.

Skaper et optimalt miljø for
sår heling1, 2, 3, 4, 5, 6
• PolyMem’s formel QuadraFoam
holder sår sengen fuktig og trekker
til seg og stimulerer konsentrasjonen
av kroppens egen produserte vekst
faktorer, næringsstoffer og regenererte celler i sår sengen. Som et
resultat av dette, viser kliniske studier
at PolyMem’s QuadraFoam bandasjer
gir en raskere sår tilheling enn tradisjonelle bandasjer og har også vist at
den hjelper å lege sår som tidligere
ikke har respondert på behandling.

• PolyMem’s QuadraFoam bandasje
fjernes uten smerte, noe som øker
pasientens velvære og generelle opplevelse og erfaring av behandlingen.

• PolyMem’s innebygde rense kapasitet minimerer behovet for manuell
rensing av sår sengen. Manuell rensing
kan ødelegge og forstyrre sår sengen.

• PolyMem’s QuadraFoam innebygde
rense og absorpsjons funksjon gjør at
behovet for bytte av bandasje og rensing av sår sengen vesentlig reduseres,
og sparer deg for verdifull tid.
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Enkel å Bruke
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Tilpasset såret
Kun første gang:
Shapes tilbyr deg bekvemmelighet ved at bandasjen
allerede er tilpasset de mest vanlige sår. Har man
i tillegg behov for antibakteriell beskyttelse, velg
Shapes Sølv.

1

Rens såret i.h.t.
gjeldende protokoll

2

Legg en passende ShapesTM
bandasjen på såret

3

Bytt når eksudatet når
sår kanten

Bandasje Skifte:

Shapes™ Sacral & Sacral Sølv
Den hjerte formede bandasjen er spesielt designet til bruk i
den sakrale regionen.

1

Fjern gammel bandasje

2

Hvis inﬁsert, behandl såret i
samsvar med gjeldende protokoll

3

4. Legg på ny ShapesTM
bandasje over såret

Husk ikke forstyrr sår sengen

Shapes™ Oval & Oval Sølv
Varianter av ovale størrelser gir en god formtilpassing til sår på
albuer, knær eller andre kurvede områder på kroppen hvor bandasjen må tilpasses ulike konturer. Kan brukes til alle typer sår.

Shapes™ Tube
Bandasjens design og form er tilpasset spesielt for å sikre
maksimal komfort rundt tracheostomier og drens åpninger.
Mulighet for visuell inspeksjon ved å
markere sår kanten.

Shapes produkt oversikt
Refererer til PolyMem QuadraFoam brosjyren for informasjon
om det komplette sortimentet av PolyMem produkter.

Se pakningsvedlegg for fullstendig veiledning.

ShapesTM Produktoversikt
Art.nr Beskrivelse

Størrelse

Pakning

3709

Sacral

18.4cm x 20.0cm Sacral Dressing
11.4cm x 12.0cm Membrane Pad

10 stk
20 stk / 2x10 stk

1709

Sacral Silver

18.4cm x 20.0cm Sacral Dressing
11.4cm x 12.0cm Membrane Pad

10 stk
20 stk / 2x10 stk

8086

#8 Oval

16.5cm x 21cm Oval Dressing
10cm x 14.6cm Membrane Pad

10 stk
20 stk / 2x10 stk

1886

#8 Oval Silver 16.5cm x 20.9cm Oval Dressing
10 cm x 14.6cm Membrane Pad

10 stk
20 stk / 2x10 stk

8053

#5 Oval

9cm x 13 Oval Dressing
5.0cm x 7.6cm Membrane Pad

15 stk
30 stk / 2x15 stk

1853

#5 Oval Silver 9cm x 13cm Oval Dressing
5.0cm x 7.6cm Membrane Pad

15 stk
30 stk / 2x15 stk

8023

#3 Oval

5.0cm x 7.6cm Oval Dressing
2.5cm x 5.0cm Membrane Pad

20 stk
100 stk / 5x20 stk

1823

#3 Oval Silver 5.0cm x 7.6cm Oval Dressing
2.5cm x 5.0cm Membrane Pad

20 stk
100 stk / 5x20 stk

8015

#1 Oval

5.0cm x 7.6cm Oval Dressing
2.5cm x 3.8cm Membrane Pad

20 stk
100 stk / 5x20 stk

1815

#1 Oval Silver 5.0cm x 7.6cm Oval Dressing
2.5cm x 3.8cm Membrane Pad

20 stk
100 stk / 5x20 stk

5335

Tube

15 stk
30 stk / 2x15 stk

9cm x 9cm Tube- Site dressing
Tracheostomi - dren

Sår forekommer i alle
former og størrelser.
Shapes også…….
Shapes™ PolyMem® —QuadraFoam™ sår bandasjer
som er tilpasset sårets naturlige form.

We designed a dressing with
something different in mind.
People.
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