®

Pütter Flex

Komfortabel kompression for mere mobilitet

Kompression er ofte en forudsætning for, at
sår kan hele. Ønsker man at opnå en kraftig
kompression med et højt arbejdstryk og lavt
hviletryk, så kan man med fordel andvende
PütterFlex. PütterFlex er fleksibel i alle retninger.

1

Det åndebare materiale er med til at
øge patient komforten.

2

Eftersom bandagen er fleksibel i alle
retninger, er den dermed nem at
tilpasse til de besværlige områder og
øger komforten.

www.dk.hartmann.info

3

Bandagen kan også bæres om natten
på grund af det lave hviletryk.

(2020-08)

Fordele:
Høj komfort
Støre mobilitet ved ankler
Kan bruges om dagen og natten
Passer i almindelige sko
Åndbar
God holbarhed

Egenskaber
Den fleksible vævskvalitet gør det muligt at
lægge utrolig holdbare forbindinger med en varig
kompressionsvirkning. Eftersom kortstræksbindet
desuden tilpasser sig det ændrede benomfang, når
ødemer svinder ind, kan PütterFlex blive siddende i
op til 3 dage, undtagen ved meget kraftige hævelser,
hvor benets omfang mindskes væsentligt og bindet
således risikerer at glide ned.

Indikation
Ved alle akutte og kroniske venøse ødemer,
venøse bensår og thromboplebitis. Efter
injektionsbehandling af åreknuder.
Kontraindikationer: Arteriel okklusionssygdom.
Bensår med arteriel oprindelse.
Bør ikke anvendes til sengeliggende og kørestolsbundne patienter. Kun til oppegående
patienter, eftersom det kræver muskelarbejde at
forbedre blodgennemstrømningen og opnå en
effekt af forbindingen.

Materiale
100% bomuld. Bindet er helt latexfrit.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk
Vaskeråd
produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EUPütterFlex kan vaskes ved 95°C og steriliseres i
direktiv 93/42/EEC.
autoklave ved 134°C.
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Sortiment

Størrelse

Varenr.

Afp

Tfp

Pütter® Flex
Pakket enkeltvis

5 m x 6 cm

931 827

1 stk

40 Afp

5 m x 8 cm

931 828

1 stk

40 Afp

5 m x 10 cm

931 829

1 stk

40 Afp

Løse i æske

5 m x 12 cm

931 830

1 stk

60 Afp

5 m x 8 cm

931 832

10 stk

8 Afp

5 m x 10 cm

938 833

10 stk

8 Afp

