Verba®

Elastisk støttebandage

Ved bugoperationer og andre større indgreb i
kropsområdet er det mange gange nødvendigt
med en tidlig mobilisering af patienten. Dette kan
være svært, eftersom såret udsættes for belastninger, som gør, at det går op. Verba er da den
oplagte hjælp. Ved at yde støtte både til kroppen
og såret, så kan patienten komme på benene igen
hurtigst muligt.
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Enkel at tage på
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Fordele:
Enkel at håndtere
Flere anvendelsesmuligheder
Behagelig at bære
Økonomisk, sparer tid

Egenskaber
Bandagen er elastisk i længden og stabil på
tværs, hvilket giver en jævn trykfordeling over
hele overfladen. Verba forhindrer ikke patientens
vejrtrækning ved kraftig kompression. Den høje
stabilitet på tværs gør, at bandagen sidder stabilt,
uden at der dannes irriterende folder og ujævnheder.
Verba er enkel at anvende. Patienten behøver ikke
at løftes op, hvilket er nødvendigt ved forbindinger,
og belastningen for både patient og personale
mindskes. Velcrolukningen gør det nemmere at
skifte sårforbindingen. Velcrobåndet giver en
ekstra indstillingsmarginal på op til 10 cm. i alle
størrelser. Takket være dette kan Verba altid tilpasses
nøjagtigt og med individuel kompression. Hvis en
længere bandage behøves, kan flere Verba’er sættes
sammen. Farvekanten på bandagen markerer tydeligt
størrelsen og letter sorteringen efter vask.

Indikation
Til postoperativ pleje efter thorax- og
bugoperationer, og aflastning af sår. Forhindrer at
arret springer op ved tidlig mobilisering.
Almindelig brok, stomibrok og rygskud.
Kontraindikationer: Ingen kendte.

Vaskeråd
Verba kan vaskes ved 95°C ca. 10-20 gange.

Materiale
41% polyamid, 33% bomuld, 18% viskose
og 8% polyuretan.
Produkterne er klassificerede som medicintekniske
produkter, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EUdirektiv 93/42/EEC.
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Sortiment

Str.

Farve

Funktionsmål

Højd

Varenr.

Afp

Tfp

Verba®
Usteril, pakket enkeltvis
i æske

Stl 1

sort

65 - 75 cm

25 cm

932 531

1 stk

15 Afp

Stl 2

gul

75 - 85 cm

25 cm

932 532

1 stk

15 Afp

Stl 3

grøn

85 - 95 cm

25 cm

932 533

1 stk

15 Afp

Stl 4

rød

95 - 105 cm

25 cm

932 534

1 stk

15 Afp

Stl 5

blå

105 - 115 cm

25 cm

932 535

1 stk

15 Afp

