Idealbind
Støttebind med lavelastisk kompression
Idealbind er en støtteforbinding med lavelastisk kompression. Idealbind kan anvendes til mange forskellige formål og er desuden
meget økonomisk i brug, eftersom det kan genanvendes flere gange.

Idealbind har en
elasticitet på 90%
Fungerer ved alle
typer af fiksering
og som støtteforbinding

Kan koges og steriliseres

Indikation
Som støtteforbinding ved amputationer og
ledbåndsskader. Til kompression med ødembehandling samt fiksering af forbindinger og
gipsskinner.
Kontraindikationer:
Arteriel okklusionssygdom.

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

Egenskaber
Bindet er elastisk og har vævede kanter, som giver stabilitet og
opretholder bindets form. Bindet giver et højt arbejdstryk og
et lavt hviletryk, hvilket gør, at det også kan anvendes af stillesiddende personer. Normalt aftages bindet om natten og tages
på igen om morgenen. For at opnå det bedste resultat bør især
tynde ben polstres til normanl form, inden bindes påføres

Idealbind applikeres som støtte.

Materiale
100% bomuld. Hvid.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I,
usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.
PAUL HARTMANN AS (2010-10)

Udstrakt længde: 5 m.
Uudstrakt længde: Ca. 2,6 m.
Elasticitet: 90%

Vaskeråd
Idealbind kan steriliseres i autoklave ved 134oC og vaskes ved
95oC nogle få gange.
Efter vask genvinder Idealbind sin elasticitet.

Fordele:
Behagelig at have på
Elastisk
Sortiment

Størrelse

Varenr.

Antal pr. æske

Karton

Idealbind

5 m x 4 cm

931 011

1 stk

100 Æsker

Pakket enkeltvis

5 m x 6 cm

931 012

1 stk

70 Æsker

i cellofan, hvid

5 m x 8 cm

931 013

1 stk

55 Æsker

5 m x 10 cm

931 014

1 stk

60 Æsker

5 m x 6 cm

931 003

1 stk

50 Æsker

Natur

Mange anvendelsesområder
Kan genanvendes
Faste kanter

