
OPSITE™ SPRAY
Spray forbinding

*smith&nephew

Vandtæt, transparent og hurtigtørrende 
�ydende plaster, som er let at anvende



Produktsortiment
Varenr.
66004979 100 ml  12 stk 
66004980 240 ml  12 stk

Flydende plaster som er let og hurtig at anvende

Wound Management
Smith & Nephew 
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm
Danmark

T 45 45 80 61 00
F 45 45 80 61 51

www.smith-nephew.com

OPSITE Spray er en transparent og hurtigtørrende forbinding 
som er let og hurtig at anvende. Filmen yder god beskyttelse 
til mindre, tørre og over�adiske sår. OPSITE Spray er
permeabel for vanddamp og luft, derfor kan huden ånde
normalt, hvorfor hudmaceration undgås samtidig med at den 
e�ektive bakteriebarriere bibeholdes.

Fordele
Vandtæt
Hudområdet kan vaskes / bades uden at forbinding eller
sår beskadiges.
Elastisk og smidig
Filmen forbliver intakt selv på hudområder, der ofte udsættes
for stræk, som fx. knoer, knæ etc.

Indikationer
OPSITE Spray kan anvendes til alle typer mindre, tørre sår,
men i særdeleshed til:
Mindre  snitsår og hudafskrabninger.
Over tørre suturer.
Omkring dræn og ved ekstern ortopædisk �ksation. 
Efter �ernelse af suturer.
Over vaccinationsområder.
Profylaktisk i forbindelse med badning og ved risiko for fx. fodsvamp.
Revner/�ssuer på hænder og fødder.

Forholdsregler
 

Undgå inhalering. Anvendes i velventileret rum. Undgå øjenkontakt.
Sprøjt ikke på åben ild eller gløder. Trykbeholder: Beskyttes mod 
direkte sollys og må ikke udsættes temperaturer højere end 50°C. 
Må ikke brændes eller punkteres selv efter brug. Holdes uden for 
børns rækkevide. Er ikke beregnet på brug sammen med medicinske 
præparater. Kun til udvortes brug. Holdes væk fra antændnings kilder 
- ingen rygning. Rødme kan forekomme når brugt sammen med jod- 
opløsning og dækket med lukkende forbinding.  Ved hud- 
transplantation er det nødvendigt at tilstrækkeligt af det trans-
planterede område forbliver uden spray for at tillade tilstrækkelig
drænage af væske.  

Brugsanvisning
Applikation:
Vend spray-dåsen på hovedet og dæk såret jævnt - afstanden skal 
være mindst 15cm. Resultatet bliver bedst, hvis man applikerer 
�ere tynde lag.

Fjernelse:
Filmen kan trækkes af, når den er helt tør, eller den kan sidde til den 
bliver stødt af sig selv. Alternativt kan den �ernes med et klæbestof-
opløsende middel.

Kontra-indikation
Må ikke bruges sammen med plastik IV produkter. 
Må ikke bruges på børn under 18 måneder.  
Dette produkt indeholder ikke CFC.
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