
SORTIMENTSOVERSIGT
Small pose med lommelukning
til sår op til 45 x 30 mm
Total flange size: 50 x 65 mm
Pakningsstørrelse: 10
Varenummer: 839250

Medium pose med
lommelukning til sår op til 110 x
75 mm
Total flange size: 105 x 142 mm
Pakningsstørrelse: 10
Varenummer: 839251
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TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road, Comber,
County Down, BT23 5QY
www.eakin.eu

EAKIN SÅRPOSER

Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

Product code CAPACITY (ml)
839250/839260 110 ml
839251/839261 520 ml
839252/839262 900 ml
839253/839263

839264
839265
839268

3100 ml

839266 1600 ml
839267 145 ml
839269 6600 ml

Pouch Capacities 

Large pose med lommelukning til sår 
op til 175 x 110 mm
Total flange size: 143 x 212 mm
Pakningsstørrelse: 10
Varenummer: 839252*

Extra Large pose med
lommelukning til horisontale sår op til 
245 x 160 mm
Total flange size: 200 x 285 mm
Pakningsstørrelse: 5
Varenummer: 839253*

Small pose med blødt udløb til
drænagepose med prop
til sår op til 45 x 30 mm
Total flange size: 50 x 65 mm
Pakningsstørrelse: 10
Varenummer: 839260

Small pose med blødt udløb til
drænagepose med prop
til sår op til 60 x 86 mm
Pakningsstørrelse: 10
Varenummer: 839267

Medium pose med blødt udløb til 
drænagepose med prop til sår op til 
110 x 75 mm
Total flange size: 105 x 142 mm
Pakningsstørrelse: 10
Varenummer: 839261

* Eakin vinduet kan monteres på alle sårposer 
markeret med * 

Extra Large pose med blødt udløb til 
drænagepose med prop og VINDUE til 
horisontale sår op til 245 x 160 mm
Total flange size: 200 x 285 mm
Pakningsstørrelse: 5
Varenummer: 839264

Large pose med blødt udløb til
drænagepose med prop
til sår op til 175 x 110 mm
Total flange size: 143 x 212 mm
Pakningsstørrelse: 10
Varenummer: 839262*

Extra Large pose med blødt udløb til 
drænagepose med prop til horisontale 
sår op til 245 x 160 mm
Total flange size: 200 x 285 mm
Pakningsstørrelse: 5
Varenummer: 839263*

Extra Large pose med blødt udløb til 
drænagepose med prop til smalle vertikale sår 
op til 290 x 130 mm
Total flange size: 161 x 325 mm
Pakningsstørrelse: 5
Varenummer: 839266*

Extra Large pose med blødt udløb til 
drænagepose med prop til vertikale 
sår op til 245 x 160 mm
Total flange size: 200 x 285 mm
Pakningsstørrelse: 5
Varenummer: 839265*

Extra Large pose med blødt udløb til 
drænagepose med prop og VINDUE til 
vertikale sår op til 245 x 160 mm
Total flange size: 200 x 285 mm
Pakningsstørrelse: 5
Varenummer: 839268

Eakin Cohesive® ringe
Varenummer: 839001 (98mm, 10 ringe)
Varenummer: 839002 (48mm, 30 ringe)
Varenummer: 839005 (48mm, 30 ringe)

Mega stor pose med 2 bløde udløb 
med prop til drænagepose. Dækker 
sår op til 250 x 385 mm
Total flange size: 284 x 419 mm
Pakningsstørrelse:  1
Varenummer: 839269*

Løse Eakin VINDUER til brug for
Eakin sårposer (Oval form 15x10 cm).
Pakningsstørrelse: 5
Varenummer: 839280

Eakin Cohesive® hudplader
Pakningsstørrelse:  5
Varenummer: 839003 (10 x 20cm)
Varenummer: 839004 (10 x 10cm)

Eakin Cohesive® PASTA
Pakningsstørrelse: 1 tube (60 gr)
Varenummer: 839010



NEMMERE PLEJE

EAKIN SÅRPOSER - MED 
VINDUER

ANVENDELSESMULIGHEDER

Eakin Cohesive® hudklæber (2,1 mm 
tyk) på hver pose beskytter huden 
mod huderosion og giver en sikker 
placering på såret uanset facon. Eakin 
Cohesive® er veldokumenteret som 
værende yderst hudvenlig.

Tydelig “max
klippelinie” og
medfølgende
skabelon sikrer en
nøjagtig og god
tilpasning omkring
sår og fistler.

Eakin vinduer giver mulighed for hurtig adgang til såret for 
at observere,skifte el. skylle uden behov for at fjerne hele 
bandagen.Vinduet kan let åbnes og lukkes så ofte det 
behøves.

2 af de store sårposer har indbygget vindue, mens øvrige 
poser i sortimentsoversigten  markeret med *, kan påmonteres 
løst seperat vindue (839280).

Det seperate vindue er ovalt. Monteres let og hurtigt på 
posen der bør ligge på fladt underlag imens. Når vinduet er 
monteret, kan patienten bandageres med posen.

Eakin Cohesive® hudplader (2,1 mm tykke) kan bruges til 
at give yderligere hudbeskyttelse og forebygge lækage 
anvendt sammen med Eakin sårposer.

Ved at forme yderligere Eakin Cohesive® rundt omkring 
såret,specielt i ar og hudfolder, eller andre steder med 
tendens til lækage, kan Eakin sårposer forblive mere sikkert 
på såret i længere tid.

Ved helt store sår kan Eakin Cohesive® hudplader 
anvendes til at “indramme” hele sårområdet før placering 
af sårposen.

Yderligere cases og forskningsartikler er
tilgængelige på www.eakin.eu

Eakin sårposer fås i mange
størrelser, fra den lille

børnestørrelse og op til de 
helt store poser.

Klar folie tillader 
plejepersonalet at observere 
såret uden at behøve fjerne 

hele sårposen.

Eakin Cohesive® hudplader
kan anvendes til at

“indramme” såret for at
beskytte mod lækage.

Ny svejseteknik har skabt 
en mere fleksibel klæber, 
som føjer sig bedre til 
kroppens facon.

Fås I mange størrelser, passende 
såvel til børn som til store 
postoperative sår. Til ekstremt store 
sår er det muligt at koble to eller 
flere Extra Large sårposer sammen 
til én stor bandage vha. den 
såkaldte Saddlebag teknik ( for 
mere vejledning og hjælp kontakt 
Focuscare ).

Eakin sårposer 
giver optimal 

hudbeskyttelse 
og en sikker 

bandagering af 
fistler, én eller flere 

stomier, eller sår med 
stor sekretion.

Tidsbesparende og 
økonomiske i brug.

Klar folie for
observation uden at
fjerne posen.

To former for lukning:

Fleksible 
adgangsvinduer 
giver mulighed for at 
skifte / skylle sårene.

Lommelukning (fold og luk) kan 
anvendes hvis der ikke er behov for 
tilkobling til drænagepose.

Afløbsstuds med blødt udløb og prop 
- kan forbindes til drænagepose ved 
stort output.

•

•

EGENSKABER OG
FORDELE

EAKIN COHESIVE® 
HUDPLADER

Denne nye MEGA store 
pose er den største 
sårpose på markedet !


