®

Pütter Flex

Lågelastisk kompressionsbinda med ökad komfort och rörlighet

 ompression är ofta en förutsättning för
K
att ett sår skall kunna läka. Önskar man
uppnå en kraftig kompression med högt
arbetstryck och ett lågt vilotryck så kan man
med fördel använda PütterFlex. Bindan är
elastisk på både längd och bredd vilket har
många fördelar, foten blir mer rörlig och man
slipper “glipan” vid hälen.

1

Bindan släpper igenom luft vilket gör
den bekväm att bära

2

Enkel att applicera och
man slipper “glipan” vid hälen

www.hartmann.se

3

Kan sitta på i upp till tre dagar

(8802001 2020-08)

Fördelar:
Hög användarkomfort
Flexibel vid applicering
Släpper igenom luft
Latexfri

Egenskaper
Den flexibla vävstrukturen gör det möjligt att
lägga en varaktig kompression. Eftersom en
kortsträcktsbinda dessutom anpassar sig efter
benomfånget, kan man med fördel låta bindan
sitta kvar i upp till 3 dagar även om ödemet eller
svullnaden lägger sig. Skulle man däremot ha en
extra kraftig svullnad finns det risk att bindan glider
ner om svullanden reduceras drastiskt. Bindan har
stretch åt båda hållen vilket ökar både rörligheten
och komforten för användaren.

Indikation
Vid alla akuta och kroniska venösa ödem, venösa
bensår och tromboflebit. Efter injektionsbehandling
av åderbråck. Kontraindikationer: Arteriell
ocklusionssjukdom. Bensår med arteriellt ursprung.
Används ej till sängliggande och rullstolsburna
patienter. Endast till uppgående patienter eftersom
det krävs muskelarbete för att förbättra det venösa
återflödet och för att lindningen ska ha effekt.
Tvättråd
PütterFlex kan tvättas i 95°C och steriliseras i
autoklave vid 134°C.

Material
100% bomull. Bindan är helt latexfri.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk
produkt, klass 1, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv
93/42/EEC.
Elasticitet längd: 90%
Elasticitet bredd: 40%
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Sortiment

Mått

Art.nr.

Afp

Tfp

Pütter® Flex
Styckförpackad i ask

5 m x 6 cm

931 827

1 st

40 Afp

5 m x 8 cm

931 828

1 st

40 Afp

5 m x 10 cm

931 829

1 st

40 Afp

Lösa i ask

5 m x 12 cm

931 830

1 st

60 Afp

5 m x 8 cm

931 832

10 st

8 Afp

5 m x 10 cm

931 833

10 st

8 Afp

