Idealbinden
Stödbinda med lågelastisk kompression
Idealbinden är ett stödförband med lågelastisk kompression. Idealbinden kan användas för många olika ändamål och har ett
högt ekonomiskt värde eftersom bindan kan återanvändas flera gånger.

Idealbinden har en
elasticitet på 90%
Fungerar vid alla typer av
fixering och som stödförband

Kan kokas och steriliseras

Indikation
Som stödförband vid amputationer och
ledbandsskador. För kompression med
ödembehandling och fixering av förband och
gipsskenor.
Kontraindikationer:
Arteriell ocklusionssjukdom.

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
Idealbinden är en klassisk binda som ger lågelastisk kompression.
Egenskaper
Bindan är elastisk och har vävda kanter som ger stabilitet och
bibehåller bindans form.
Bindan ger ett högt arbetstryck och ett lågt vilotryck vilket gör att
den även kan bäras av stillasittande personer.
Normalt tas bindan av under natten och lindas på igen på
morgonen. För att nå bästa resultat bör framför allt smala ben
polstras till normal form innan lindning.

Idealbinden applicerad som stöd.

Material
100% bomull. Vit.

HARTMANN-ScandiCare AB 8802417 (2010-12)

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I,
osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Utsträckt längd: 5 m
Outsträckt längd: ca 2,6 m
Elasticitet: 90%
Tvättråd
Idealbinden kan steriliseras i autoklav vid 134°C och tvättas i
95°C ett fåtal gånger. Efter tvätt återfår Idealbinden sin elasticitet.

Fördelar:
Bekväm att bära
Sortiment

Storlek

Art.nr.

Afp

Tfp

Idealbinden

5 m x 4 cm

931 011

1 st 100 Afp

Styckförpackad i cellofan

5 m x 6 cm

931 012

1 st

70 Afp

5 m x 8 cm

931 013

1 st

55 Afp

5 m x 10 cm

931 014

1 st

60 Afp

5 m x 12 cm

931 015

1 st

50 Afp

5 m x 15 cm

931 016

1 st

45 Afp

Elastisk
Många användningsområden
Kan återanvändas
Stadiga kanter

