
Hud och sårbehandling

Askina® DresSil
Skumförband med silikonhäfta

B. Braun Wound Care. Right. From the start.



Mjuk och säker följsamhet  

Smärtfritt förbandsbyte

Hög absortionsförmåga

Lätt att använda

Formar sig lätt, även på svåråtkomliga ställen 
and skin contour

Går att fästa på nytt och kan klippas till efter behov

Förbättrad komfort för patienten

Allergivänlig

Askina® DresSil I Askina® DresSil Border I Askina® DresSil Sacrum
Skumförband med silikonhäfta

Structure of Askina® DresSil

1. Skyddande polyuretanfilm
Hög andningsförmåga 
Bakterie och vattentät barriär

2. Hydrofilt skumlager
Mjukt och komfortabel
Utmärkt absortionskapacitet

3. Silikon vidhäftande lager
Säker vidhäftning på den omgivande huden och med
smärtfritt förbandsbyte
Silikonlagrets öppna struktr tillåter exudeatet att 
passera genom skuumlagret

�

�

�

Askina® DresSil är ett skumförband med mjuk vidhäftande silikon  
på ena sidan och en ånggenomsläpplig, vattentät film på den 
andra sidan. Askina DresSil är ett kombinations bandage med hög
absortionskapacitet och ett mjukt silikonkontaktlager.



5 cm x  7 cm 3 | 10 5295703 | 5295710

10 cm x 10 cm 3 | 10 5291003 | 5291010

15 cm x 15 cm 3 | 10 5291503 | 5291510

10 cm x 20 cm 3 | 10 5291203 | 5291210

20 cm x 20 cm 5 5292005

Border 7.5 cm x 7.5 cm | 4.5 cm x 4.5 cm 3 | 10 5397503 | 5397510

10 cm x 10 cm |  7 cm x  7 cm 3 | 10 5391003 | 5391010

15 cm x 15 cm | 12 cm x 12 cm 3 | 10 5391503 | 5391510

15 cm x 20 cm | 12 cm x 17 cm 3 | 10 5395203 | 5395210

20 cm x 20 cm | 17 cm x 17 cm 5 5392005

Sacrum 16 cm x 17.5 cm | 13 cm x 14.5 cm 5 5491605

Indications

� Trycksår

� Venösa bensår

� Artäriella bensår

� Diabetesfotsår

� Traumatiska sår

� Kirurgiska sår

� Första och andra gradens brännskador

� Tag ställen

� Skärsår

Tips

� Askina® DresSil kan användas under konmpressions-
behandling

� Askina® DresSil kan även användas som ett stöd

     till förstörd hud 

�      Med Askina® DresSil  Border kan patienten duscha
 

� Sår i epiteliseringsfasen
Mål: Skydda nytilkommen hud och utföra smärtfria förbandsbyten

� Optilt exudat management 

� Inom två agar är såret epiteliserat

� Läkt sår med mycket fint kosmetiskt resultat

Askina® DresSil Border har samma struktur som Askina® DresSil, med ett tillägg
av en 1.5 cm bred självhäftande kant.
Den är speciell utvecklad för att forma sig vid svåråtkomliga ställen ( knän, arm-
bågar, hudveck).

Exempel på applicering

� �

� �

Askina® DresSil Size overall dressing | foam island Pcs/Pack Article number 
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