Lastodur strong
Högelastisk kompressionsbinda
®

Lastodur strong är en permanentelastisk långsträckt binda med en elasticitet på 180%. Sträckningen kan varieras för att kontrollera
kompressionen. Bindan är luftgenomsläpplig och hudvänlig. Lastodur strong har en kraftig vävstruktur.

För kraftig kompression
Kan tvättas

Bekväm att bära

Indikation
För profylax och ödembehandling t.ex. vid
venös insufficiens. Vid trombosbehandling.
Som stöd och avlastning vid muskel- och
skelettskador och som sportbandage.
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
Lastodur strong är en högelastisk kompressionsbinda med vävd
kant. Avsedd för kraftig kompression/stöd och ger kontrollerad
kompression med hög komfort. Lämplig för rörliga personer.
Egenskaper
Bindan består av en hög andel naturfiber och är mycket hudvänlig. Genomsläpplig för luft. Lastodur strong har en stadig
kvalitet och är hållbar även vid påfrestningar. Normalt tas bindan
av under natten och lindas på igen på morgonen.
Material
85% bomull, 7% polyamid, 8% elastan.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I,
osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Utsträckt längd: 7 m
Outsträckt längd: ca 2,5 m
Elasticitet: 180%

Fixeringsinstruktion
Använd inte förbandsklämman runt produkten för att fixera
bindan på en patient, den finns bara med i förpackningen för
att hålla ihop bindan under transporten. Fixera istället med
någon form av tejp t.ex. Omniplast.

Tvättråd
Lastodur strong kan tvättas i 60°C och steriliseras i autoklav
vid 134°C.

Fördelar:
Sortiment

Storlek

Art.nr.

Afp

Tfp

Lastodur strong

7 m x 6 cm

931 631

10 st

20 Afp

Lösa i ask

7 m x 8 cm

931 632

10 st

18 Afp

Tvättbar

7 m x 10 cm

931 633

10 st

12 Afp

Många användningsområden

7 m x 12 cm

931 634

10 st

10 Afp

7 m x 6 cm

931 663

1 st

60 Afp

Släpper igenom luft

7 m x 8 cm

931 664

1 st

60 Afp

7 m x 10 cm

931 665

1 st

60 Afp

Latexfri

7 m x 12 cm

931 666

1 st

30 Afp

®

Styckförpackade i ask

Bekväm att bära
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Här används Lastodur strong som sportbandage.

