Pütterbinde E
Lågelastisk kompressionsbinda
®

Kompression är många gånger en förutsättning för att ett sår skall läka. Pütterbinde E är en lågelastisk kompressionsbinda som kan
användas när det krävs högt arbetstryck och lågt vilotryck. Bindan är enkel att fixera och kan sitta på plats i upp till tre dagar.

Enkel fixering

Kan tvättas i 40°C

Fungerar oberoende av
vilken lindningsteknik
du vill använda

Indikation
Vid alla akuta och kroniska venösa ödem,
venösa bensår och tromboflebit. Efter injektionsbehandling av åderbråck.
Kontraindikationer:
Arteriell ocklusionssjukdom.
Bensår med arteriellt ursprung.
Används ej till sängliggande och rullstolsburna patienter. Endast till uppegående
patienter eftersom det krävs muskelarbete för
att förbättra det venösa återflödet och för att
lindningen ska ha effekt.

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
Pütterbinde E ger en kraftig kompression med högt arbetstryck
och lågt vilotryck.
Egenskaper
Pütterbinde E har en kort sträckbarhet vilket innebär att man kan
lägga en varaktig kompression i upp till tre dagar eftersom bindan anpassar sig även när svullnaden går ner. För att uppnå bäst
effekt bör man polstra innan lindning. Det är viktigt att försöka
röra på fötterna även om patienten är stillasittande.

Material

OBS! Använd inte förbandsklämman runt produkten
för att fixera bindan på patienten, den finns endast
med i förpackningen för att hålla ihop bindan under
transport.

100% bomull.
Bindan är hudfärgad.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I,
osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Bindan är latexfri.
Elasticitet: 90%
Tvättråd
Pütterbinde E kan tvättas några få gånger i 40°C och steriliseras
i autoklav vid 134°C. För att göra bindans livslängd så lång som
möjligt skall den torkas plant efter tvätt och lindas hårt när den
inte används.

Fördelar:
God hållbarhet
Släpper igenom luft
Latexfri
Sortiment
Pütterbinde E
Lösa i ask

®

Storlek

Art.nr.

Afp

Tfp

5 m x 8 cm

931 821

10 st

8 Afp

5 m x 10 cm

931 822

10 st

8 Afp

5 m x 12 cm

931 823

10 st

8 Afp
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Bästa tiden att linda på är morgonen.

