
Sårbehandling

Omnistrip® 
Elastisk suturtejp

Omnistrip är en elastisk suturtejp som stabiliserar sår i kombination med suturer och även efter att suturer har tagits bort. Påskyndar 
läkningen genom att sammanföra sårkanterna.

Indikation
Atraumatisk sårförslutning av mindre sår och 
efter mindre kirurgiska ingrepp. 
Stabilisera snitt när suturer tagits bort.
Kontraindikationer:
Omnistrip är inte avsedd för kliniskt infek-
terade, blödande eller starkt exsuderande sår.

Enkel att hantera

För mindre kirurgiska 
ingrepp och mindre sår

Rundade hörn för att 
inte rulla av



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21  ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

helps healing.

Omnistrip är en hypoallergen sårförslutning gjord av beige non-
woven polyester/polyamid.

Egenskaper

Att Omnistrip är genomsläpplig för luft och fukt begränsar risken 
för att maceration av huden ska uppstå.
Tejpen fäster säkert men kan ändå avlägsnas utan smärta och 
lämnar heller inga klisterrester kvar på huden.
Omnistrip absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte 
avlägsnas före röntgenundersökningar. 
Omnistrip släpper endast igenom 7% av solens UV-strålning.

Material

Beige non-woven polyester/polyamid. 
Hypoallergen häftmassa baserad på akryl (Pressure sensitive adhe-
sive, PSA). Fri från kolofonium och latex.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, 
steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC. 

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fi xering av tejpen. För mer ingående 
instruktion se bipacksedeln i kartongen.

Tips

För att undvika extern kontaminering och underlätta daglig 
kroppsvård rekommenderar vi vårt transparenta fi lmförband
Hydrofi lm som ytterligare skydd.

Fördelar:

Säker fi xering

Enkel hantering

Lämnar inga klisterrester

Finns i fl era storlekar

Behöver inte avlägsnas vid röntgen

Fri från kolofonium och latex

Sortiment Storlek Art.nr. Antal i kuvert Afp Tfp

Omnistrip® 3 x 76 mm 540 681 5 st 250 st 6 Afp

Steril, i kuvert. 6 x 38 mm 540 682 6 st 300 st 6 Afp

6 x 76 mm 540 683 3 st 150 st 6 Afp

6 x 101 mm 540 684 10 st 500 st 6 Afp

12 x 101 mm 540 685 6 st 300 st 6 Afp

25 x 127 mm 540 686 4 st 200 st 6 Afp
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Omnistrip fi xeras efter ett mindre kirurgiskt ingrepp.

Sortimentsöversikt.


