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kun hoitotulokset ratkaisevat

curea-superimevät sidokset
Tukemaan haavan luonnon-
mukaista paranemista

1. Nopeuttaa haavan paranemista
 • Tehokas haavaeritteen imukyky
 • Imee myös verta
 • Ei maseroi 
 • Suotuisat olosuhteet haavan paranemiselle

2. Allergiaystävällinen
 • SuperCore ei sisällä liimaa tai sidosaineita

3. Lisää käyttömukavuutta
 • Pintakuiva
 • Vähentää hajua
 • Eritteitä läpäisemätön taustakalvo
 • Soveltuu kompression alle
 • Harventaa sidosten vaihtotarvetta

4. Lisää turvallisuutta
 • Lukitsee MRSA ja E. coli -bakteerit

Uusi  
pehmeämpi reuna!



P1 P2

curea P1 Duo active
Kaksitoiminen sidos, jossa  
toisella puolella curea P1,  
toisella aktiivihiilikerros.

               Haavan eritysvaihe
curea P1 runsaasti imevä sidos on tarkoitettu 
kohtalaisesti tai runsaasti erittävien haavojen 
hoitoon. Voidaan käyttää myös kirurgisilla 
haavoilla ensisijaisena sidoksena. Saatavilla 
myös kiinnittyvänä ja dreenisidoksena sekä 
aktiivihiilisidoksena.

              Granulaatiovaihe
curea P2 ei tartu haavaan polyetyleenipintama-
teriaalin ansiosta. Se tukee granulaatiokudoksen 
muodostumista sitä vahingoittamatta, mahdollis-
taen kivuttoman sidosten vaihdon. Soveltuu myös 
palovammojen ja ihonottokohtien hoitoon.

curea Clean ja curea Clean Breathable  
ovat tehdaspuhtaita ja tarkoitettu käytettäväksi 
sekundäärisidoksena kohtalaisesti tai melko  
runsaasti erittävien haavojen hoitoon.  
curea Clean Breathable -sidoksissa on  
puoliläpäisevä ja hengittävä taustakalvo.

KÄYTTÖAIHEET

• SIDOKSIA EI SAA LEIKATA!

• Curea-sidokset vaihdetaan haavan erityksen 
  mukaan tai viimeistään 7 vrk välein
• Haavalle asettaminen:
   • P1, P2 ja curea Clean Breathable 
     aseta tekstipuoli haavasta poispäin
   • P1 Duo Active on molemmin puolisesti  
    imukykyinen  
     A) pahanhajuisille haavoille, joissa juokseva  
     erite, laita valkoinen puoli haavaa vasten,  
     vähentääksesi haavahajua.
     B) jos haava on infektoitunut, aseta tumma    
     aktiivihiilipuoli haavaa vasten. Hillitsee bak-    
       teerikasvua.
   • curea Clean 
       aseta sininen puoli haavasta poispäin
• Soveltuvat käytettäväksi kaikkien haavanhoito- 
  tuotteiden kanssa, esim PolyWic ja Medihoney
• Sidosten kiinnittäminen
   • kalvolla reunoilta
   • kierresidoksella

KÄYTTÖOHJEET



curea P1 Dreenisidos
koko tuotenro pakkauskoko SAILAB 
12 x 12 cm P1100100D25        25 325016

koko tuotenro pakkauskoko SAILAB
11 x 11 cm P211011010  10 314701
10 x 20 cm P210020010  10 314703
20 x 20 cm P220020010  10 325382 
20 x 30 cm P220030010  10 314705

curea P2 - polyetyleenipintacurea P1 - kuitukangaspinta
koko tuotenro pakkauskoko SAILAB 
7,5 x 7,5 cm P107507510  10 314699  
10 x 10 cm P110010010  10 314701
10 x 15 cm P110015010  10 - 
10 x 20 cm P110020010  10 314703 
10 x 30 cm P110030010  10 314704
20 x 20 cm P120020010  10 325382 
20 x 30 cm P120030010  10 314705
25 x 40 cm P125040010  10 - 
40 x 60 cm P140060010  10 -

koko             tuotenro pakkauskoko SAILAB 
10 x 10 cm      CC100100100  100 314709 
10 x 20 cm   CC10020050   50 314711
20 x 20 cm CC20020025   25 326246
20 x 30 cm CC20030025   25 -

curea Clean - kuitukangastausta

koko tuotenro pakkauskoko SAILAB 
10 x 10 cm CCB10010080  80 -  
10 x 20 cm CCB10020040  40 - 
20 x 20 cm CCB20020020  20 - 
20 x 30 cm CCB20030020  20 -

curea Clean Breathable - kalvotausta

curea P1 Border -kiinnittyvä sidos
koko tuotenro pakkauskoko SAILAB 
16 x 16 cm P1B16016010  10 - 
15 x 25 cm P1B15025010  10 -

P1
Border

P1
Dreeni

Curea-sidoksen kolmiker-
roksinen rakenne imee nesteen 
kapillaarisesti, lukiten eritteen 
sidoksen rakenteeseen ja jättäen 
pinnan kuivaksi. 

SuperCore ei sisällä liima- tai 
sidosaineita vaan se on mekaani-
sesti puristettu, mikä parantaa imu-
kykyä ja vähentää ihoärsytysriskiä.

Selluloosan ja super-
absorbentin muodostama 
SuperCore-ydinkerros

Puoliläpäisevä ja  
hengittävä taustakalvo

Kuitukangaspinta

curea-sidoksen SuperCore®  

-ydin takaa imukyvyn

curea P1 Duo Active
koko tuotenro pakkauskoko SAILAB 
10 x 20 cm C1DUO10020010  10 -
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Steripolar kuluttajaverkkokauppa

www.steripolar.fi/verkkokauppa

Kuluttajat voivat tilata tuotteitamme helposti ja nopeasti verkko- 
kaupastamme. Tuotteet postiin tai kotiinkuljetuksena jopa  
muutamassa päivässä!

curea-sidokset löydät suoraan kuluttajaverkkokaupastamme osoitteesta
www.bit.ly/verkkokauppa-curea


