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Leukoplast Elsatomul haft elastyczny bandaż samoprzylepny
8 cm x 4 m
 

Cena: 12,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Plastry

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wysoce elastyczny i samoprzylepny bandaż do łatwego i bezpiecznego mocowania kompresów

Charakterystyka

Leukoplast® Elastomull® haft elastyczny bandaż samoprzylepny, 8 cm x 4 m, 1 rolka.
Długotrwała elastyczność: dzięki zastosowaniu specjalnej techniki tkania nici poliamidowych zapewnia długotrwałą
elastyczność, umożliwia swobodę ruchów.
Warstwy bandaża przylegają do siebie, a nie do skóry.
Material: 40% bawełna, 30% wiskoza oraz 30% poliamid
Elastomull haft to elastyczny bandaż samoprzylepny, odpowiedni do bezpiecznego mocowania opatrunków na rany. Stosowany
również na stawy lub do mocowania szyn.
Opatrunek jest pokryty bezlateksowym polimerem syntetycznym, dzięki czemu pojedynczo owinięte warstwy przylegają do
siebie. Rezultatem jest doskonałe dopasowanie oraz szybka i ekonomiczna aplikacja.
Dzięki specjalnej technice tkania i wysoce elastycznym, karbowanym niciom poliamidowym, bandaż samoprzylepny
Elastomull® haft ma doskonałą elastyczność, która jest utrzymywana nawet przy stałym noszeniu.
Bandaż samoprzylepny Elastomull® ahft to 40% bawełny, 30% wiskozy i 30% poliamidu.
Zalety Leukoplast® Elastomull® haft

Samoprzylepny, elastyczny bandaż do mocowania opatrunków na rany
Materiał jest rozciągliwy, a bandaż pozostaje na miejscu, nawet na często poruszających się częściach ciała i stawach
Dzięki specjalnej technice tkania i karbowanym niciom poliamidowym jego doskonała elastyczność nie zmniejsza się
nawet przy długotrwałym użytkowaniu
Ze względu na syntetyczną powłokę polimerową, nie zawierającą lateksu, kolejne warstwy dobrze przylegają do siebie
Materiał: 40% bawełna, 30% wiskoza oraz 30% poliamid
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Bandaż elastyczny sprawdzą się róznież idealnie m.in. przy mocowaniu szyn ortopedycznych
Rozmiar: 8 cm x 4 m
Kiedy stosować?

Idealny do mocowania opatrunków na rany i kompresów, doskonale sprawdza się na często poruszających się
częściach ciała i stawach. Służy również do mocowania szyn ortopedycznych.

Samoprzylepny bandaż elastyczny można łatwo i szybko założyć.
Przylega tylko do siebie, a nie do skóry. Może być używany również jako lekki bandaż podtrzymujący.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

