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PRODUKTDATABLAD
Dry DAM® – Made in Sweden

Allmänt

Funktion

Fördelar

Sortiment

Kofferdam, även känt som Dental DAM eller Rubber Dam, är en rektangulär duk av latex som 
används inom tandvården. Kofferdams huvudsakliga funktion är att isolera den behandlade 
tanden eller tänderna från den orala miljön som finns i munhålan. Kofferdam-duken placeras 
över de aktuella tänderna så att de sticker upp genom individuella hål som gjorts i duken, och 
fästes därefter med hjälp av klamrar runt tanden. Detta tillåter ett rent och torrt arbetsfält, det 
håller tillbaka läppar och kinder och möjliggör lämplig behandling utan att området 
kontamineras av blod eller saliv. 

Den huvudsakliga funktionen för Dry DAM® är att isolera den behandlade tanden eller 
tänderna från den orala miljön som finns i munhålan. Dry DAM® fästs som en ansiktsmask, 
bakom öronen. Vid användning av Dry DAM® krävs ingen separat Kofferdamhållare eller 
absorberande liner, då båda dessa funktioner är en del av produkten.

Till skillnad från traditionell Dental DAM, så krävs ingen särskild hållare för Dry DAM® - 
produkten är redo att användas direkt när den tas ut från förpackningen. Eftersom Dry DAM® 
samlar flera funktioner i en produkt kan användaren få ett enklare arbetsflöde, och spara tid. 
Den absorberande linern av kirurgiskt papper ger ökad patientkomfort dels genom att hålla 
munområdet torrt, och minskar även känslan av obehag vid näsa/luftvägar jämfört med 
traditionell Dental DAM. 
Det som skiljer Isakssons gummiduk från andra tillverkares är dels att den är rivhållfast i alla 
led, vilket innebär att hål eller revor stannar vid ursprungshålet istället för att förstöra duken. 
Vår gummiduk har dessutom extremt låg förekomst av latexproteiner på ytan, vilket gör att 
den ger betydligt lägre risk för att framkalla allergiska reaktioner än konkurrenters dukar. 

Dry DAM® finns tillgänglig i Tjock 0,25 mm (+-0,025 mm), Medium 0,20 mm (+-0,025 mm) & 
Tunn 0,15 mm (+-0,025 mm) tjocklek, i färgen Grön. Dry DAM® tillverkas av Isakssons 
rivhållfasta Naturgummilatex, och tvättas noggrannt för att minimera förekomsten av proteiner 
och kemikalier. Linern tillverkas av samma sorts NonWoven-papper som används vid 
operationer på sjukhus.

VARUNAMN: Dry Dam® 
PRODUKTBESKRIVNING: KofferDam inklusive hållare och absorberande liner
ANVÄNDNING: Endast för dentalt bruk.
VARUNUMMER: Se översikt på sida 2
MATERIAL: Kofferdam av 100% Naturgummilatex, Absorberande Liner av NonWoven PP/PE
FÖRVARING: Förvaras kallt och mörkt
HÅLLBARHET: 2 år från tillverkning
DRAGHÅLLFASTHET: Kofferdam testad för att klara 750% uttöjning

MILJÖ: Uppfyller REACH-standard
CE-MÄRKNING: Klass I Medicinteknisk produkt
SYSTEM FÖR KVALITETSKONTROLL: ISO13485:2016
TILLVERKNINGSLAND: Sverige
TILLVERKARE: Isakssons Gummifabrik AB, Ängalagsvägen 226, 269 95 Båstad
ÖVRIGT: Latex kan orsaka allergiska reaktioner - denna produkt bör inte användas av 
personer med latexallergi
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Tillv. Artnr. Distr. Artnr. EAN-13 Beskrivning Storlek Färg Tjocklek Pcs/unit

22100 7350013238352 Dry Dam® - Thin 14x12 cm Green 0,15mm 25 sheets

22110 7350013238369 Dry Dam® - Medium 14x12 cm Green 0,20mm 25 sheets

22120 7350013238376 Dry Dam® - Heavy 14x12 cm Green 0,25mm 25 sheets
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