Omnisilk
Kirurgisk tejp av konstsilke
®

Omnisilk är en tejp av konstsilke som fungerar som förbandsfixering och även för fixering av sonder, kanyler och katetrar.

Fixeringstejp för känslig hud

Enkel att hantera

Lätt att riva eftersom
tejpen har tandade kanter

Indikation
Alla sorters förbandsfixering. För fixering av
t.ex. kanyler, sonder och katetrar.
Passar för patienter med känslig hud.
Kontraindikationer:
Inga kända.

Sårbehandling

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
Omnisilk är en vit, hypoallergen kirurgisk tejp av konstsilke.
Egenskaper
Omnisilk är genomsläpplig för luft och fukt.
Tejpen fäster säkert men kan ändå avlägsnas utan smärta och
lämnar heller inga klisterrester kvar på huden.
Omnisilk är lätt att riva eftersom den har tandade kanter.
Omnisilk absorberar inte röntgenstrålar och behöver därför inte
avlägsnas före röntgenundersökningar.

Material
100% acetatväv.
Hypoallergen häftmassa baserad på syntetiskt gummi. Fri från
kolofonium och latex. Spole av polystyren.

Omnisilk är lätt att riva.
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Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I,
steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Fixeringsinstruktioner
Huden måste vara torr vid fixering av tejpen.

Omnisilk som förbandsfixering.

Fördelar:
Säker fixering
Sortiment
Omnisilk

®

På plastspole i ask med
skyddsclip
På plastspole i ask

Storlek

Art.nr.

Afp

Tfp

5 m x 1,25 cm 900 500

10 st

36 Afp

5 m x 2,5 cm 900 501

10 st

24 Afp

5 m x 5 cm 900 502

10 st

12 Afp

9,2 m x 1,25 cm 900 575

5 st

36 Afp

9,2 m x 2,5 cm 900 576

5 st

24 Afp

9,2 m x 5 cm 900 577

2 st

36 Afp

Enkel hantering
Lämnar inga klisterrester
Behöver inte avlägsnas vid röntgen
Fri från kolofonium och latex
Passar för känslig hud

