Peha-haft® color

Kohæsivt elastisk latexfri fikseringsbind i farver

Elastisk latexfri fikseringsbind som er selvhæftende. Enkel at klippe af når forbindingen er stabiliseret. Fikseringen afsluttes med
et let tryk uden nogen yderligere lukning.
Farven gør, at Peha-haft color bevarer sit
friske udseende længere end et hvidt bind.

1

Peha-haft color har en
elasticitet på 100 %

2

Ingen yderligere fiksering kræves
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3

Fungerer til alle typer af fiksering
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Fordele:
Behagelig at have på
Økonomisk
Mange anvendelsesområder
Selvhæftende
Latexfri

Egenskaber
Peha-haft color har en kreppet struktur samt en
yderbelægning som gør, at bindet bliver siddende
sikkert på plads. Med kun få forbindingsomgange
opnås en sikker fiksering. Dette gælder selv over
kropsdele, som normalt er sværere at bandagere.
Bindet er hæftende på begge sider og kræver ingen
yderligere slutfiksering. Med et let tryk på bindets
ende sidder forbindingen på plads. Det resulterer
i et meget lavt materialforbrug. Bindet hæfter kun
mod sig selv, ikke mod hud, hår eller tøj. Bindet
har en høj luftgennemtrængelighed takket være
den åbne vævsstruktur. Yderligere har det en høj
absorptionskapacitet på grund af den høje andel
af naturlige fibre. Peha-haft color er hudvenlig og
behagelig at have på.

Indikation
Til alle typer af forbindingsfiksering. Fungerer
udmærket over aktive led samt fiksering af
forbindinger ved hoved og fingre. Fikserer selv
polstermateriale og kanyler. Kan fungere som
lettere støttebind. Kan benyttes af alle, også dem
der lider af latexallergi.
Kontraindikationer: Ingen kendte.

Materiale
40% bomuld, 31% viskose, 29% polyamid med en
speciel latexfri belægning. Bindet findes i farverne
rød og blå.
Peha-haft color kan steriliseres i autoklav.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk
produkt, klasse I, usteril. CE-mærkt ifølge EU-direktiv
93/42/EEC.
Udstrakt længde: 20 m
Uudstrakt længde: ca 10 m
Elasticitet: 100%
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Sortiment

Størrelse

Farve

Varenr.

Afp

Tfp

Peha-haft®color
Pakket enkeltvis

20 m x 6 cm

rød

932 460

1 stk

24 Afp

20 m x 8 cm

rød

932 461

1 stk

24 Afp

20 m x 10 cm

rød

932 462

1 stk

24 Afp

20 m x 6 cm

blå

932 473

1 stk

24 Afp

20 m x 8 cm

blå

932 474

1 stk

24 Afp

20 m x 10 cm

blå

932 475

1 stk

24 Afp

