Coverflex
Elastisk tubgas för hudbesvär
®

Coverflex är ett elastiskt, hudvänligt tubbandage, perfekt att användas som antingen fuktigt eller torrt skyddsbandage vid atopiska hudbesvär där kliandet ofta ger patienten stort obehag. I den akuta fasen kan man t.ex. använda Coverflex som ett fuktigt
svalkande bandage i kombination med en intensiv fuktbehandling med salvor för att dämpa smärta och klåda. Coverflex kan även
användas under den kroniska fasen som ett ocklusionsbandage för salvor och krämer på känslig och eksematös hud, samt för att
hålla andra förband säkert på plats.

Invävda olikfärgade trådar
indikerar storleken på
bandaget
Salvor och krämer tränger
inte igenom materialet.
På så vis skyddas de kläder
som bärs utanpå bandaget

Silkesliknande struktur gör
bandaget bekvämt att bära

Indikation
För fuktig behandling i den akuta fasen av
atopiska eksem, speciellt för fuktighetsbehandling och salvterapi, som torrt förband
under den kroniska fasen och för ocklusion
med salvor och krämer på den känsliga
eksematösa huden.
Kontraindikationer:
Inga kända.

Kompression och stöd

helps healing.

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se
Coverflex är ett elastiskt, hudvänligt tubbandage, perfekt att
användas som antingen fuktigt eller torrt skyddsbandage.
Egenskaper

Material
Coverflex skyddar både kläderna och huden.

91% viskos, 4% elastan, 5% polyamid.
Bandaget kan vid behov steriliseras i autoklav vid 134°C.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I,
osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Elasticitet: 200%
Tvättråd
Coverflex kan tvättas i 60°C.

Fördelar:
Bekväm att bära
Tvättbar
Sortiment

Storlek

Färg

Funktionsmått

Art.nr.

Afp

Tfp

Coverflex

10 m x 3,5 cm

Röd

Barn arm/fot 8-15 cm

932 570

1 st

36 Afp

Styckförpackade i ask

10 m x 5 cm

Grön

Arm/barnhuvud 10-25 cm

932 571

1 st

24 Afp

10 m x 7,5 cm

Blå

Arm/vad/barnhuvud 20-45 cm

932 572

1 st

18 Afp

10 m x 10,75 cm Gul

Huvud/ben/barnhuvud/bål 35-65 cm

932 573

1 st

18 Afp

10 m x 17,5 cm

Bål 50-120 cm

932 574

1 st

12 Afp

®

Beige

Många användningsområden
Släpper igenom luft
Latexfri
Skyddar kläder
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Coverflex är ett permanentelastiskt, mycket hudvänligt tubbandage tillverkat av en fast silkesliknande väv med invävda
elastantrådar för att skapa bästa möjliga passform. Enkel att
applicera utan hjälpmedel.
Salvor och krämer tränger inte igenom materialet och på så vis
skyddas de kläder som bärs över bandaget.
Coverflex har invävda olikfärgade trådar som indikerar storleken
på bandaget för att underlätta rätt val av produkt.
Coverflex är förpackad på 10-meters rullar.
Förpackningen är designad så att man lätt ska kunna klippa bandaget i önskad längd utan att öppna och ta ut hela rullen.

