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Brännskador är mycket smärtsamma och tar
lång tid att läka.
Water-Jel brännskadeförband kyler snabbt
och effektivt ner en skada. Det reducerar
smärtan och förhindrar att skadan sprider sig
i vävnader runt såret.
Förbanden är godkända av läkemedelsverket
för användning på brännskador. De är lätta att
använda och har så god effekt att de används
såväl inom sjukvården och räddningstjänsten
som inom industrin och hemma på fritiden.
Kompress med Tea Tree Oil

Många storlekar och varianter

Water-Jel är en kompress indränkt med en gelé. Gelén består
bland annat av vätskor och oljor som är bakterie-hämmande
och har en kylande och lindrande effekt. I gelén ingår bland
annat 0,5% ”Tea Tree Oil” som sedan lång tid tillbaka
används för sin kylande och läkande egenskap.

Kompressen finns i olika storlekar. Den finns också en
fickförpackning komplett med gasbinda. För räddningstjänst, smältverk och andra arbetsplatser där brännskaderisken är stor finns en speciell brännskadelåda med
kompresser i olika storlekar.

Kompressen är tillverkad i polyesterskum med öppna celler
s.k. non-woven material som inte släpper trådar eller andra
rester som kan fastna i såret. De större filtarna är tillverkade
i ull. Båda materialen är framtagna för att kunna absorbera
stora mängder gelé.

Gelén kan också köpas i separat förpackning utan kompress.
Den kan då smörjas på skadan eller läggas på annan kompress.

Främsta egenskaper och fördelar med Burnshield
brännskadekompresser är:
• Kyler skadan
• Smärtlindring
• Förhindrar utbredning av skadan
• Minskar blåsbildning och svullnad
• Skyddar mot infektion

Brännskadekompress med gelé
Storlek

5 x 5 cm

10 x 10 cm 5 x 15 cm 10 x 40 cm

Artikelnr 18-7024-50 18-7024-52 18-7024-54 18-7024-58
Brännskadekompress med gelé och binda
Storlek

10 x 10 cm

5 x 15 cm

Artikelnr 18-7024-53

18-7024-55

Brännskadefilt
Storlek

91 x 76 cm

183 x 152 cm

244 x 183 cm

• Mjukar upp förkolnade vävnader och fastbrända
klädrester

Förpackn. Låda

Låda

Plastbehållare

Artikelnr 18-7024-72

18-7024-74

18-7024-75

• Minskad sjukskrivningstid - eftersom kompressen läggs
på skadan under en vanlig gasbinda kan man vid mindre
brännskador återgå i arbete omedelbart istället för
långvarig kylning med vatten. Vid större skador kan en
snabb första insats minska sjukskrivningstiden.

Brännskadelåda
Innehåll

Att tänka på
Water-Jel skall inte användas på kemiska frätskador.
Kemikalier måste sköljas bort. Water-Jel kapslar in
kemikalien på huden och förvärrar skadan.
Water-Jel skall användas på mindre hudytor under upp till en
dag. Används den lång tid på större hudytor eller på hela
kroppen blir nedkylningen för kraftig vilket i sin tur kan leda
till chocktillstånd. Kontakta alltid läkare vid större
brännskador.

2 st brännskadekompress 5 x 5 cm
3 st brännskadekompress 10 x 10 cm
2 st brännskadekompress 10 x 40 cm
2 st brännskadekompress 46 x 20 cm
10 st gasbinda, elastisk 8 cm

Artikelnr 18-7024-70
Brännskadegel utan kompress
Storlek

3,5 gram

100 ml

Förpackn. Engångspåse

Plastbehållare

Artikelnr 18-7024-75

18-7024-77
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