PütterPro 2

2-lags kompressionssystem med visuel indikator

 -lags kompressionssystem for en effektiv og
2
bekvem kompression. Begge bind er latexfri, hudvenlige og tillader huden at ånde. Efter applicering
kan begge bind nemt rives over uden brug af saks.
Kompressionbinden er markeret med en visuel
indikator vilket er en hjælp til anlæggelse af
forbindingen for at opnå en behandlingsmæssig
effektiv kompression.
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Visuel indikator for hjælp till rett
kompression
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Begge bind kan let tages af med
hænderne
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Kan sidde på i op til 7 dage
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Fordel:
Effektiv kompression
Med visuel indikator
Tyndt og bekvemt
Kan sidde i op til 7 dage
Latexfri

Egenskaber
2-lags kompressionssystem bestående af et
kortstræks-polsterbind med en latexfri, kohæsiv
belægning på den ene side og et langstrækskompressionsbind med latexfri kohæsiv belægning
på begge sider, for at bindene skal kunne sidde
sikkert uden at glide. Den visuel indikatoren er en
hjælp til anlæggelse af forbindningen for at opnå en
behandlingsmæssig effektiv kompression. Bindene er
lette at applicere og sidder sikkert i op til 7 dage.
Materiale
Polsterbindet består af 92% polyester og 8 % elastan
med latexfri belægning på den ene side.
Elasticitet er ca. 80%.
Kompressionsbindet består af 85% polypropylen og
15% elastan med latexfri belægning på begge sider.
Elasticitet er ca. 150%
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk
produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EUdirektiv 93/42/EEC.

Indikation
Ved kronisk venøs insufficiens med og uden ulcus
cruris venosum, trombosflebitis, varicose samt
kronisk ødemer af anden oprindelse. Kan anvendes
på patienter med et ABPI på 0,8-1,3.
PütterPro 2 må ikke anvendes i tilfælde af:
• Fremskreden periferokklusiv ateriel sygdom
• Dekompenseret hjerteinsufficiens
• Phlegmasia coerulea dolens
• Ankel-brakial-indeks > 1,3 og ≤ 0,5
• Septisk flebitis
Applikering
Instruktion for anlæggelse er inkluderet i hver
produktpakke.
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Sortiment

Størrelse

Varenr.

Afp

Tfp

PütterPro 2
1 sæt i æske

10 cm x 6,5 m

931 685

1 sæt

12 Afp

931 686

6 sæt

3 Afp

PütterPro 2
6 sæt i æske

10 cm x 8,2 m
10 cm x 6,5 m
10 cm x 8,2 m

