
Cosmopor® Advance
Opatrunek samoprzylepny do zaopatrywania pooperacyjnych 
sączących ran z wykorzystaniem technologii Dry Barrier®

Charakterystyka:
Technologia DryBarrier® nie pozwala na pow-
stanie środowiska przyjaznego bakteriom - 
wysięk i wilgoć z rany odprowadzane są jed-
nokierunkowo do warstwy chłonnej; bardzo 
wysokie zdolności absorpcyjne nie pozwalają 
na ich wydostanie się na zewnątrz cofanie do 
pozostałych warstw opatrunku; trzy warstwy 
opatrunku zapewniają optymalne gojenie 
rany.

Nie ogranicza naturalnych funkcji skóry 
(przepuszcza parę wodna i powietrze).

Zaokrąglone rogi zapobiegają zwijaniu się 
opatrunku, nawet przy długotrwałym po- 
zostawaniu na ranie.

Odznacza się bardzo wysoką chłonnością - 
rana pozostaje sucha.

Dzięki polietylenowej siateczce stanowiącej
warstwę kontaktowa opatrunek nie przy- 
wiera do rany - usuniecie opatrunku jest 
bezbolesne.

Gruba warstwa chłonna stanowi dobrą 
ochronę mechaniczna rany przed czynnikami 
zewnętrznymi.

Produkt ani jego opakowanie nie zawierają
lateksu.

Zastosowanie:
Do leczenia ran pooperacyjnych oraz steryl- 
nego opatrywania drobnych urazów, np. w 
ramach pierwszej pomocy. Szczególnie 
polecany do ran charakteryzujących się 
wysokim poziomem wysięku.

Warstwa chłonna - 
wchłonięcie płynu z warstwy 2 
i jego zatrzymanie - z zewnątrz ta 
warstwa pozostaje sucha - zatrzy-
muje wszystkie nieczystości z rany

Warstwa rozprowadzająca - 
odprowadzenie płynu do warstwy 
chłonnej

Warstwa kontaktowa - 
siateczka poletylenowa - nie przykleja 
się do rany

Rana

Cosmopor DryBarrier® Technology
Sposób działania 

*W wersji Antibacterial - pomiędzy warstwami 
  występuje cienka wrstewka zawierająca Ag
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PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. 
ul. Partyzancka 133/151,  95-200 Pabianice  
Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36 (8.00 - 16.00)
Odwiedź nasz sklep internetowy:
www.hartmann24.pl

Numer 
artykułu

Nazwa 
artykułu

Rozmiar Jednostka 
miary

901010

901011

901012

901013

901014

901015

Cosmopor
Advance

7,2 cm x 5 cm 

10 cm x 6 cm 

15 cm x 6 cm 

10 cm x 8 cm

15 cm x 8 cm 

20 cm x 10 cm

25 szt.

25 szt.

25 szt.

25 szt.

25 szt.

25 szt.

Opakowanie 
zbiorcze 
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