Rolta® soft
Syntetisk polstervadd

Kompression är många gånger en förutsättning för
att ett sår ska läka. För att ge en jämn kompression
krävs ofta en väl utförd polstring under
kompressionsbindan. Anledningen är att exempelvis
ett ben har olika form och kan behöva “fyllas ut”
för att trycket ska fördela sig jämt. Som utfyllnad
används med fördel polstervadd. Rolta soft är ett
syntetiskt polstervadd som upplevs både som mjukt
och fluffigt.
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Fördelar:
Mjuk och följsam
Flera olika förpackningsstorlekar
Lätt att riva
Behöver inte avlägsnas vid
röntgenundersökning

Egenskaper
Rolta soft är en maskinellt sammansatt polstervadd
som är enkel att hantera och upplevs som både
mjuk och fluffig av användaren. Rolta soft är
genomsläpplig för luft och fukt och har inga
absorberande egenskaper vilket gör den hudvänlig.
Rolta soft appliceras lätt i mindre försänkningar
och hålrum. Man kan applicera polstervadden
både på längden och tvären allt efter behov. Rolta
soft absorberar inte röntgenstrålar och behöver ej
avlägsnas före röntgenundersökning

Indikation
För polstring under kompressionsbindor och gips.
Kontraindikationer: Använde ej Rolta soft vid
intolerans mot materialet. Vidta forsiktighet om
patient har någon typ av hudsjukdom.

Material
100% polyester. Rolta Soft är sammansatt på
maskinell väg. Produkten är klassificerad som
medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt
enligt EU-direktiv 93/42/EEC. Polstervadden kan
steriliseras i autoklav vid 121°C i 20 minuter.
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Sortiment

Mått

Art.nr.

Afp

Tfp

Rolta®soft
Osteril, förpackad i ask

3 m x 6 cm

932 048

50 st

1 Afp

3 m x 10 cm

932 049

30 st

1 Afp

3 m x 15 cm

932 050

20 st

1 Afp

3 m x 25 cm

932 051

10 st

1 Afp

3 m x 6 cm

932 043

6 st

8 Afp

3 m x 10 cm

932 045

6 st

6 Afp

3 m x 15 cm

932 047

4 st

6 Afp

