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Advazorb® Silfix 
Absorberande skumförband med kontaktlager av mjuk silikon 
 
Produktbeskrivning 
Absorberande skumförband med Silfix mjuka silikon- 
kontaktlager. Förbandet har en absorptionsdyna bestående 
av ett mjukt skumförband med bra vätskehanterande 
egenskaper.  
 
Silikonkontaktlagret gör att förbandet fäster skonsamt 
på huden men inte på sårytan. Förbandet är designat för att 
minimera smärta och trauma i samband med förbandsbyten. 
Spärrskiktet andas, förhindrar läckage samt skyddar såret. 
 
Bruksanvisning 
Ta bort den genomskinliga skyddsfilmen och placera förbandet 
över såret. Se till att dynan täcker sårytan. Kan användas under kompression. Advazorb® Silfix kan 
klippas och formas till lämplig storlek.  
Förbandsbyte, dagligen till en gång i veckan, beroende på exsudatmängd. 
 
Användningsområde 
Alla typer av vätskande sår, t ex: 
• Trycksår bensår 
• Traumatiska sår 
• Postoperativa sår 
 
Fördelar 
• Högt MVTR 2600–2700 g/m2/24timmar (Moisture Vapor Transmission Rate) 
• Bakteriebarriär 
• Atraumatisk fästyta av silikon som minskar smärta vid förbandsbyte 
• Mjuk och behaglig 
• Fäster på torr hud men inte på sårytor 
 
 
 
 
Orderinformation 

Artnr Beskrivning Storlek Avd.förp 
CR4177 Advazorb® Silfix 7,5x7,5cm 10st 
CR4178 Advazorb® Silfix 10x10cm 10st 
CR4181 Advazorb® Silfix 10x20cm 10st 
CR4179 Advazorb® Silfix 12,5x12,5cm 10st 
CR4180 Advazorb® Silfix 15x15cm 10st 
CR4182 Advazorb® Silfix 20x20cm 10st 
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Advazorb® Silfix lite 
Absorberande skumförband med kontaktlager av mjuk silikon 
 

Produktbeskrivning 
Absorberande skumförband med Silfix mjuka silikon- 
kontaktlager. Förbandet har en absorptionsdyna bestående 
av ett mjukt skumförband med bra vätskehanterande 
egenskaper. 
 
Silikonkontaktlagret gör att förbandet fäster skonsamt 
på huden men inte på sårytan. Förbandet är designat för att 
minimera smärta och trauma i samband med förbandsbyten. 
Spärrskiktet andas, förhindrar läckage samt skyddar såret. 
 
Bruksanvisning 
Ta bort den genomskinliga skyddsfilmen och placera 
förbandet över såret. Se till att dynan täcker sårytan. Kan 
användas under kompression. Advazorb® Silfix Lite kan 
klippas och formas till lämplig storlek. Förbandsbyte, dagligen till  
en gång i veckan, beroende på exsudatmängd 
 
Användningsområde 
Alla typer av vätskande sår, t ex: 
• Trycksår bensår 
• Traumatiska sår 
• Postoperativa sår 

 
Fördelar 
• Högt MVTR 2600–2700 g/m2/24timmar (Moisture Vapor Transmission Rate) 
• Bakteriebarriär 
• Atraumatisk fästyta av silikon som minskar smärta vid förbandsbyte 
• Mjuk och behaglig 
• Fäster på torr hud men inte på sårytor 
 
 
Orderinformation 

Artnr Beskrivning Storlek Avd.förp 
CR4185 Advazorb® Silfix Lite 7,5x7,5cm 10st 
CR4186 Advazorb® Silfix Lite 10x10cm 10st 
CR4189 Advazorb® Silfix Lite 10x20cm 10st 
CR4187 Advazorb® Silfix Lite 12,5x12,5cm 10st 
CR4188 Advazorb® Silfix Lite 15x15cm 10st 
CR4204 Advazorb® Silfix Lite 20x20cm 10st 

 
 


