
Lyofoam Max  



Lyofoam Max 
Vysoce absorpční 

polyuretanové pěnové 

krytí 



Složení produktu 

Polyuretanová krycí fólie  

• propouští vlhkost 

• voděodolná 

Hydrofilní polyuretanová pěna 

• Vysoká absorpční kapacita a vysoká retenční schopnost 

• Použití pod kompresi 

• Měkká, pohodlná, snadno se aplikuje i odstraňuje  



Hlavní výhody 

• Vysoká savost a schopnost zadržování 

tekutin 

• Snížení rizika macerace, menší možnost 

úniku tekutin a prodloužení intervalu 

nošení 

• Voděodolná krycí fólie působí jako bariéra 

proti pronikání virů a bakterií 

• Použitelné pod kompresi 

• Snadno  se aplikuje a odstraňuje 

• Měkká a pohodlná, poskytuje komfort pro 

pacienta 

• Nealergizující 

• Široká škála rozměrů pro různé typy ran 



Hlavní výhody 

Obj. kód Velikost 

Počet ks v 

balení / 

kartónu Cena 

603201 10 x 10 cm 10 /  60 82,10 

603203 10 x 20 cm 10 /  60 160,00 

603204 15 x 15 cm  10 /  70 178,00 

603206 20 x 20 cm 10 /  80 300,00 



Oblasti použití 

 

Lyofoam Max je určen pro 

zvládání středně až silně 

exsudujících ran jako jsou 

bércové vředy a 

proleženiny.  

 

Díky vynikajícímu zvládání 

exsudátu  vytváří v ráně 

vlhké prostředí pro optimální 

hojení. 



Jak používat 

 

Očistěte ránu a zvolte vhodnou 

velikost Lyofoam Max.  

Umístěte krytí pěnovou stranou 

přímo na povrch rány tak, aby 

překrývalo okraje rány o cca 2 cm.  

Zafixujte Lyofoam Max vhodným 

obvazem (Tubifast nebo jiná 

fixace např. Mefix) 



Skladování 

Lyofoam Max by měl být 

skladován v suchém prostředí 

do 25ºC. 

 

Doba použitelnosti 

- 24 měsíců 
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Lyofoam Max PermaFoam 

Foam Dressing 

ActivHeal Non 

Adhesive Foam 

Dressing 

Kendall Foam 

Dressing 

PolyMem Non 

Adhesive Foam 

Dressing 

Lepší absorpce 

Pozn: 

Veškeré testy byly prováděny nezávislou zkušebnou, SMTL ve Velké Británii  
 

 

 

Množství absorbované kapaliny 

Množství absorbované kapaliny 
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Lyofoam Max ActivHeal Non Adhesive 

Foam Dressing 

PolyMem Non Adhesive 

Foam Dressing 

Množství absorbované kapaliny Ztráta vodních par 

        

Lepší zvládání tekutin 

Pozn.: 

1. Veškeré testy byly prováděny nezávislou zkušebnou, SMTL ve Velké Británii  

2. Pěna Kendall nemá krycí film a proto není možné získat přesná data 

3. Krytí  Permafoam během testů prosakovalo a proto nebylo možné získat přesná data  
 

 

 

Množství absorbované kapaliny Ztráta vodních par 



Lyofoam® Max T  



Lyofoam® Max T  

Article 

code 
Size Pc/RET Pc/TRP 

603207 9x9cm 10 60 

Cena: 46,-Kč/ks bez DPH 



Jak používat 

 

Clean the skin around the 

tracheostomy tube. Dry the area 

before applying Lyofoam Max T. 

If fixation is needed, tape can be 

used. The tape should only be 

applied to the edge of Lyofoam 

Max T. 

Očistěte ránu  kolem 

tracheostomie. Lyofoam Max T 

aplikujte vždy pouze na suchou 

oblast. 

Pozice Lyofoam Max T s 

připravenou perforací pro 

tracheostomii. 

Pokud je nutná fixace, použijte ji 

především  na okrajích krytí 

Lyofoam Max T. 



Lyofoam® Max/T  

- vyšší absorpce a lepší retence 

- komfortní, měkké 

- cenově dostupné  


