
fin spids) til røret ved at holde krympningen på 

røret mellem 

Brugsanvisning 

Trin 1 

Forbind applikatoren (med skumpåføring eller fin spids) til røret ved at holde 

krympningen på røret mellem tommel- og pegefinger i den ene hånd og applikatorens

spids i den anden hånd. Mens applikatoren holdes stille, drejes og skrues røret ind i 

applikatoren, indtil røret punkteres, hvilket vil gøre det muligt at sprede adhæsivet. Peg 

spidsen i retning væk fra patienten for at undgå enhver utilsigtet påføring af 

derma+flex® gel-adhæsiv (derma+flex®) på såret eller på patienten.

Trin 2 

Mens der holdes på røret, og med applikatorens spids peget opad og væk fra 

patienten, trykkes røret forsigtigt, så der lige nøjagtigt trykkes nok derma+flex® ud til

at gennemvæde skumspidsen. Lad adhæsivet synke ned i skummet. Hvis 

applikatoren med den fine spids anvendes, trykkes forsigtigt på 

røret, indtil adhæsivet kan ses ved spidsen. Herved fås en mere kontrolleret påføring. 

Trin 3 

PÅFØR KUN ET (1) LAG! Ved påføring approksimerer man sårets kanter og “pensler uden 

at trykke” tilstrækkeligt med derma+flex® til at dække sårområdet. Lad ikke adhæsivet ligge

i “klumper” eller “søer”, da dette vil gøre tørretiden længere. Hvis du kan registrere den lilla 

pigmentering fra derma+flex® på huden, er der påført for meget, og det vil være længere tid

om at tørre. I tilfælde af for meget påføring af derma+flex® skal det overskydende blot

fordeles på området omkring såret vha. applikatorens spids, indtil den lilla farve forsvinder. 

Ved korrekt påføring vil limen se skinnende, ensartet og farveløs ud. PÅFØR IKKE MERE 

END ET LAG derma+flex®, DA DETTE VIL PÅVIRKE TØRRETIDEN NEGATIVT.

Trin 4 

Efter påføring af ET lag derma+flex®, fortsættes den manuelle approksimering af

sårets kanter i ca. 60 sekunder. Det kan tage OP TIL tre (3) minutter for hele 

adhæsivlaget at hærde helt og forme en ikke-klæbende, tør overflade. Hvis der er påført 

for meget adhæsiv (se trin 3 ovenfor), eller der er blevet påført flere lag, kan tørretiden 

overstige 3 minutter. 
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