Coverflex
Elastisk tubegaze ved hudproblemer
®

Coverflex er en elastisk, hudvenlig tubebandage, perfekt at anvende enten som fugtig eller tør beskyttelsesbandage ved atopiske
hudlidelser, hvor kløe ofte giver patienten stort ubehag. I den akutte fase kan man f.eks. anvende Coverflex som en fugtig kølende
bandage i kombination med en intensiv fugtbehandling med salve for at lindre både smerte og kløe. Coverflex kan også anvendes i
den kroniske fase som en okklusionsbandage til salver og cremer på følsom og eksematøs hud samt for at holde andre forbindinger
sikkert på plads.

Indvævede forskelligfarvede tråde
indikerer størrelsen på bandagen

Salver og cremer trænger ikke igennem materialet. Således beskyttes
tøjet, som bæres uden på bandagen

Den silkelignende struktur gør
bandagen behagelig at have på

Indikation
Til fugtig behandling i den akutte fase af
atopisk eksem, specielt fugtighedsbehandling
og salveterapi. Eller som tør forbinding i den
kroniske fase og til okklusion med salver og
cremer på overfølsom eksematøs hud.
Kontraindikationer:
Ingen kendte.

Kompression og forbindinger

helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Coverflex er en elastisk hudvenlig tubebandage, perfekt at anvende enten som fugtig eller tør beskyttelsesbandage.
Egenskaber
Coverflex er en permanentelastisk, meget hudvenlig tubebandage
lavet af et fast silkelignende væv med indvævede elastantråde for
at skabe den bedst mulige pasform. Enkel at applikere uden hjælpemiddel. Salver og cremer trænger ikke igennem materialet, og
således beskyttes det tøj, som bæres udenpå bandagen.
Coverflex har indvævede forskelligfarvede tråde, som indikerer
størrelsen på bandagen, så det gøres lettere at vælge det rette
produkt. Coverflex er pakket i 10-meters ruller.
Forpakningen er designet, så man let kan klippe bandagen i den
ønskede længde, uden at det er nødvendigt at åbne og tage hele
rullen ud.
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Coverflex beskytter både tøjet og huden.

Materiale
91% viskose, 4 % elastan, 5 % polyamid.
Bandagen kan ved behov steriliseres i autoklave ved 134°C.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I,
usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.
Elasticitet: 200%
Vaskeråd
Coverflex kan vaskes ved 60°C .

Fordele:
Komfortabel
Vaskbar
Sortiment

Størrelse

Farve Funktionsmål

Varenr.

Antal pr. æske

Karton

Coverflex

10 m x 3,5 cm

Rød

Barn arm/fod 8-15 cm

932 570

1 stk

36 Æsker

®

Pakket
enkeltvis i

10 m x 5 cm

Grøn

Arm/barnehoved 10-25 cm

932 571

1 stk

24 Æsker

10 m x 7,5 cm

Blå

Arm/læg/barnehoved 20-45 cm

932 572

1 stk

18 Æsker

æske

10 m x 10,75 cm

Gul

Hoved/ben/barnehoved/krop 35-65 cm

932 573

1 stk

18 Æsker

10 m x 17,5 cm

Beige

Krop 50-120 cm

932 574

1 stk

12 Æsker

Mange anvendelsesområder
Åndbar
Latexfri
Beskytter tøjet

