Rolta® soft
Syntetisk polstervat

Kompression er mange gange en forudsætning for,
at et sår kan hele. For at give en jævn kompression er det nødvendigt med en veludført polstring
under kompressionsbindet. Da f.eks et ben hæver
forskelligt, skal det ”fyldes” ud således, at trykket
fordeler sig jævnt. Som polstring kan man med
fordel anvende polstervat. Rolta soft er et syntetisk
polstervat, som føles både blødt og luftigt.
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Let at afrive
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Fordele:
Blød og smidig
Flere forskellige pakningsstørrelser
Let at afrive
Behøver ikke at fjernes inden
røntgenundersøgelser

Egenskaber
Rolta soft er et maskinelt sammensat polstervat,
som er enkel at håndtere, og som føles både
blødt og luftigt ved anvendelse. Rolta soft er
gennemtrængelig for luft og fugtighed og har ingen
absorberende egenskaber, hvilket gør det hudvenligt.
Rolta soft applikeres nemt i mindre forsænkninger
og hulrum. Man kan applikere polstervattet både
på langs og på tværs alt efter behov, og det
afrives let efter brug. Rolta soft absorberer ikke
røntgenstråler og behøver derfor ikke at fjernes
inden røntgenundersøgelse.

Indikation
Til polstring under kompressionsbind og gips.
Kontraindikationer:Brugt ikke Rolta soft ved
intolerance af materialet. Pas på, hvis patienten har
nogen form af hudsygdom.

Materiale
100% polyester. Rolta soft er sammensat maskinelt.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk
produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EUdirektiv 93/42/EEC.
Polstervattet kan steriliseres i autoklave ved 121°C i
20 minutter. 		
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Sortiment

Størrelse

Varenr.

Afp

Tfp

Rolta®soft
Usteril, pakket i æske

3 m x 6 cm

932 048

50 stk

1 Afp

3 m x 10 cm

932 049

30 stk

1 Afp

3 m x 15 cm

932 050

20 stk

1 Afp

3 m x 25 cm

932 051

10 stk

1 Afp

3 m x 6 cm

932 043

6 stk

8 Afp

3 m x 10 cm

932 045

6 stk

6 Afp

3 m x 15 cm

932 047

4 stk

6 Afp

