PolyMem SILVER KONFİGÜRASYONLARI
PolyMem Silver
PolyMem Silver yara örtüleri, yarı geçirgen poliüretan kesintisiz ince film arkalıklı
hidrofilik membran matriksinden oluşur. Kombine edilmiş birincil ve ikincil pansuman
veya ikincil pansuman olarak kullanın. Yapışkansız veya yapışkanlı kumaş destekli
olarak mevcuttur.

PolyMem Wic Silver & PolyMem Wic Silver Şerit
PolyMem Wic Silver & PolyMem Wic Silver Şerit, özellikle kaviteli yaralar için
tasarlanmıştır. Bunlar birincil sargı olarak kullanılacak yara dolgu maddeleri
olduğundan, bu konfigürasyonlar PolyMem ince film altlığı olmadan gelir.
Bu pansumanlar, yara eksüdalarını emdiklerinde genişleyeceğinden, yaranın
üçte biri kadar kesilmelidir. İkincil pansuman olarak, diğer uygun PolyMem veya
PolyMem konfigürasyonlarından herhangi birini kullanın.
PolyMem Wic Silver Cavity yara dolguları, yara yatağı boyutuna uyum sağlamak için
üç adet 1 ”(2.5cm) genişliğinde şeride kolayca ayrılabilen, önceden kesilmiş, delikli
bir tasarıma sahip, hidrofilik bir membran matriksidir.
PolyMem Wic Silver Şerit dolgu maddeleri, yaraların altını oymak ve kanal açmak için
kullanılmak üzere yapılandırılmıştır. Derin kanal açma yaralarında kullanım için
pansumanın gücünü artırmak, kolay ve eksiksiz bir şekilde çıkarılmasına yardımcı
olmak için tıbbi sınıf bir ağ ile güçlendirilmiştir.

Shapes by PolyMem Silver
Shapes® kutudan çıkar çıkmaz yaralara uyan çeşitli formasyonlarda teslim edilen
önceden kesilmiş pansumanlardır. Sakral ve çeşitli oval şekillerde mevcuttur. Sakral
ve oval pansumanları birincil ve ikincil pansuman olarak kombine şekilde veya ikincil
pansuman olarak kullanın. Film yapışkan membran ile mevcuttur.

PolyMem Max Silver
Max konfigürasyonu, daha uzun kullanım süresi istendiğinde veya ek tamponlama
sağlayan, daha ağır drenajlı yaralar için daha kalın bir formülasyondur. Bu versiyon,
aynı boyut, standart kalınlık ve PolyMem Silver formülasyon pansumandan% 60'a
kadar daha fazla eksüda emer.

PolyMem SILVER YARA ÖRTÜSÜ
REF

BOYUTLAR

ADET

PAKETLEME

1022

4.7cm x 4.7cm (1.8” x 1.8”)

100 Adet

5 kutu / 20 ürün her kutuda

1044

10.8cm x 10.8cm (4.25" x 4.25")

30 Adet

2 kutu / 15 ürün her kutuda

1077

17cm x 19cm (6.5" x 7.5”)

15 Adet

1 kutu / 15 ürün her kutuda

1124

10.8cm x 32cm (4.25" x 12.5")

12 Adet

1 kutu / 12 ürün her kutuda

