Idealhaft
Kohesiv lågelastisk kompressionsbinda
®

Idealhaft är en beige, kohesiv, lågelastisk kompressionsbinda. Bindan möjliggör en enkel applicering som ger ett högt arbetstryck
vilket leder till att både det ytliga och djupa vensystemet påverkas.

Häftar i sig själv utan att
fastna i hud och hår

Bekväm att bära

Öppen vävstruktur som
släpper igenom luft

Indikation
För kraftig kompression vid kroniska venösa
ödem, utläkta bensår, tromboflebit eller
som stöd vid amputationer, muskel- och
ledbandsskador. För fixering av förband och
gipsskenor. Sportbandage.
Kontraindikationer:
Arteriell ocklusionssjukdom.
Överkänslighet mot latex.

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
Idealhaft är en kraftig, elastisk binda med stadiga kanter.
Egenskaper
Bindan är belagd med latex och häftar i sig själv, den fastnar däremot inte på hud, hår eller kläder. Strukturen i produkten gör att
den inte kasar ner. Den öppna vävstrukturen i bindan tillåter att
luft släpps igenom och på så sätt reduceras risken för maceration
av huden. Idealhaft är enkel att applicera eftersom den är mjuk
och följsam. Är bindan för lång går det utmärkt att klippa av den
utan att kanterna repar upp sig. Idealhaft kan sitta kvar vid röntgenundersökningar då den inte hindrar strålningen. 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.

Enkel att applicera.

Spara rullen som bindan sitter på och linda tillbaka
den använda bindan så blir det enkelt att applicera
igen.

Material
100% bomull. Latexbelagd.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I,
osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Utsträckt längd: 5 m
Outsträckt längd: ca 3,1 m
Elasticitet: 60%
Idealhaft kan steriliseras i autoklav vid 134°C.

Fördelar:
Bekväm att bära
Ingen ytterligare fixering krävs
Sortiment

Storlek

Art.nr.

Afp

Tfp

Idealhaft

5 m x 6 cm

931 693

1 st

60 Afp

Styckförpackade i ask

5 m x 8 cm

931 694

1 st

40 Afp

5 m x 10 cm

931 695

1 st

40 Afp

5 m x 12 cm

931 696

1 st

30 Afp

®

Många användningsområden
Släpper igenom luft
Kraftig
Kan återanvändas
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