
Peha-haft®
Kohæsivt elastisk latexfrit fikseringsbind

Selvhæftende elastisk latexfrit fikseringsbind, 
som er let at klippe af, når forbindingen er 
stabiliseret. Fikseringen afsluttes med et let 
tryk uden nogen yderligere lukning.
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Ingen yderligere fiksering kræves

Peha-haft har en elasticitet på 
over 85%

Fungerer ved alle typer fiksering1
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Egenskaber
Peha-haft har en kreppet struktur samt en 
yderbelægning, som sikrer, at bindet bliver 
siddende. Dette gælder endda også over kropsdele, 
som sædvanligvis er svære at bandagere. 
Bindet hæfter på begge sider og efter nogle få 
forbindingsomgange afsluttes fikseringen med et 
let tryk. Ingen yderligere fiksering kræves. Bindet 
hæfter kun mod sig selv, ikke mod hverken hud, 
hår eller stof. De få forbindingsomgange giver et 
lavt materialeforbrug. Bindet har en meget høj grad 
af åndbarhed, takket være den åbne vævsstruktur. 
Bindet har desuden en høj absorptionskapacitet på 
grund af indholdet af naturlige fibre. 
Peha-haft er både hudvenlig og behagelig at have 
på.

Materiale
43% Viskose, 37% Bomuld, 20% Polyamid med 
speciel latexfri belægning. Hvid.
Produktet er desuden fri for klorin og akrylat.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk 
produkt, klasse 1, usterilt. CE-mærket ifølge EU-
direktiv 93/42/EEC.   
       
       
 

Sortiment Størrelse Varenr. Afp Tfp

Peha-haft® 
Pakket enkeltvis i æske

4 m x 4 cm 932 441 1 stk 140 Afp

4 m x 6 cm 932 442 1 stk 140 Afp

4 m x 8 cm 932 443 1 stk 140 Afp

4 m x 10 cm 932 444 1 stk 140 Afp

4 m x 12 cm 932 445 1 stk 140 Afp

20 m x 4 cm 932 446 1 stk 24 Afp

20 m x 6 cm 932 447 1 stk 24 Afp

20 m x 8 cm 932 448 1 stk 24 Afp

20 m x 10 cm 932 449 1 stk 24 Afp

20 m x 12 cm 932 450 1 stk 24 Afp

Peha-haft® 
Løse i æske

20 m x 6 cm 932 437 6 stk 12 Afp

20 m x 8 cm 932 438 6 stk 12 Afp

20 m x 10 cm 932 439 6 stk 8 Afp

Fordele:
Behagelig at bære
Økonomisk
Mange anvendelsesområder
Selvhæftende
Åndbar
Fri for latex, klorin og akrylat

Indikation 
Til alle typer fiksering af forbindinger. Fungerer 
udmærket over bevægelige led samt ved fiksering 
af forbindinger på hoved og fingre.
Fikserer også polstermateriale og kanyler.
Kan desuden fungere som et let støttebind.
Ideelt til alle brugere, som er allergiske overfor 
latex.
Kontraindikationer: Ingen kendte.
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