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Solvaline® N New 

- icke vidhäftande kompress 
 

Egenskaper: 
 En icke vidhäftande kompress belagd på båda sidor med en 

mjuk permeabel film, som transporterar vätska från såret in i 
mellanskiktet av viskos 

 Lätt att applicera - möjlighet att lägga båda ytorna mot såret 
 Läggs omlott - håller sårkanterna torra för optimal sårmiljö 
 Kompressen bevarar sin mjukhet oavsett mängden sårvätska. 

Ingen risk för att kompressen ska skava och irritera. 
 Har högre absorptions- och retentionsförmåga med nya 

absorberande kärnan. Transmissionshastigheten av fukt i 
ångform är bättre (MVTR) 

 Ytskiktet har triangelformad hålstruktur, vilken minskar 
risken för maceration. Ytan fastnar inte i såret och minskar 
därmed smärtan vid omläggningar. Ytskiktet är mjukare än sin 
föregångare, vilket ger högre komfort för patienten 

 Kompressen kan anpassas efter sårets storlek och lokalisering 
(se gärna vårt klippschema) 

 Finns både som ren- och sterilförpackad 
 

Indikation: 
 Brett indikationsområde - för många olika sårtyper 
 Kan användas som ett primärförband för behandling av ytliga, 

vätskande sår eller som ett sekundärförband vid djupare sår. 
 
Omläggningsfrekvens: 
 Omläggning vid behov och som mest med 3 dagars intervall 
 
Material: 
 Absorberande kärna av 80% viskos och 20% polyester 
 Ytskikten består av en perforerad polyetylenfilm  
 
Förvaring och hållbarhet: 
 Förvaras rent och torrt i rumstemperatur 
 Hållbarhet 5 år från tillverkningsdatum 
 
Förpackningar: 
 Steril produktförpackning av polyester/polyamid/polyetylen 
 Avdelningsförpackning av cellulosa 
 Transportkartong i wellpapp av cellulosa 
 
 Produktklassificering: 
 CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass Is-produkt  
 
 Avfallshantering: 
 Produkt och produktförpackning hanteras som brännbart avfall 
 Avdelningskartong källsorteras eller hanteras som brännbart 

avfall 
 Transportförpackning källsorteras som kartong 
 

Storlek Lev art nr Avd fp Trp fp 

Rena    

5x5cm H 31 840 200 9000 

10x10cm H 31 841 150 900 

10x20cm H 31 842 50 1500 

20x30cm H 31 843 25 300 

Sterila    

5x5cm S 31 830 100 2700 

5x5cm S 31 834 25 2700 

10x10cm S 31 831 100 1200 

10x10cm S 31 835 10 720 

10x20cm S 31 832 50 600 

20x30cm S 31 833 25 300 

 

 

 

För ytterligare information, var god se bipacksedel. 

 


