Omnifix® elastic
Fikseringstape af non-woven

Fikseringstapen Omnifix elastic er et
væv, som gør det nemmere at fiksere
forbindinger over store områder. Vævets
beskyttelsespapir er kvadreret, således
at det er nemt at måle, hvor stor en del,
der behøves og siden at klippe af efter
linieringen. Vævet kan både give og
forhindre bevægelse, da vævet kun er
elastisk på den ene led.
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Til fiksering over
store områder
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Enkel at håndtere
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Klippes til ønsket størrelse

5

Behøver ikke at fjernes inden røntgen
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Sikker fixering
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Kolofonium- og latexfrit
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Fordele:
Sikker fiksering
Enkel håndtering
Efterlader ingen klæberester
Behøver ikke at fjernes inden røntgen
Kolofonium- og latexfrit

Egenskaber
Omnifix elastic er gennemtrængelig for luft og
fugtighed, hvilket gør den særdeles hudvenlig og
forhindrer maceration af huden. Vævet fæstner
sikkert, men kan dog fjernes smertefrit uden at
efterlade klæberester på huden. Omnifix elastic
absorberer ikke røntgenstråler og behøver derfor
ikke at fjernes inden røntgenundersøgelser.
Omnifix elastic er tværelastisk og smidig at fiksere
over f.eks. led, uden at der dannes folder.
Det er vigtigt at fiksere vævet på den rette led,
da en fiksering på den ene led giver mulighed for
bevægelse, mens en fiksering på den anden led
forhindrer bevægelse. Dette giver mulighed for ro
og stabilitet hvis nødvendigt. Beskyttelsespapiret på
bagsiden har en bølgeformet perforering, som gør,
at det er nemt at fjerne.

Indikation
Som forbindingsbeskyttelse og fiksering på store
flader indenfor alle medicinske områder. Fiksering
over led, koniske og runde kropsdele. Fiksering af
måleinstrumenter, sonder, katetre eller lignende.
Kontraindikationer: Ingen kendte.
Fikseringsinstruktion
Huden skal være tør, når fikseringsvævet applikeres.

Materiale
100% polyestervæv med hypoallergen klæber
baseret på syntetisk gummi, kolofonium- og latexfrit.
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk
produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EUdirektiv 93/42/EEC.					
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Sortiment

Størrelse

Varenr.

Afp

Tfp

Omnifix® elastic
Usteril, på rulle i æske

2 m x 10 cm

900 601

1 stk

64 Afp

10 m x 2,5 cm

900 606

2 stk

63 Afp

10 m x 5 cm

900 602

1 stk

63 Afp

10 m x 10 cm

900 603

1 stk

36 Afp

10 m x 15 cm

900 604

1 stk

24 Afp

10 m x 20 cm

900 605

1 stk

18 Afp

10 m x 30 cm

900 607

1 stk

12 Afp

