
Pütter®-haft
Kohæsiv lavelastisk kompressionsbind

Pütter-haft er et beige, kohæsivt, lavelastisk 
kompressionsbind. Bindet muliggør en enkel 
applikering, som giver et højt arbejdstryk, 
hvilket leder til en påvirkning både af det 
overfladiske og det dybe venesystem. 
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Åben vævsstruktur, som er åndbar

Selvhæftende uden at fæstne på hud 
og hår

Behagelig at bære1

2

3



Egenskaber
Bindet er selvhæftende, men fæstner derimod ikke 
på hud, hår eller tøj. Produktets struktur gør, at det 
ikke glider ned. Bindets åbne vævsstruktur lader 
luft slippe igennem, og derved reduceres risikoen 
for maceration af huden. Pütter-haft er enkel at 
applikere, eftersom den er blød og smidig. Er bindet 
for langt, så kan det sagtens lade sig gøre at klippe 
af det, uden at kanterne trævler op. Pütter-haft kan 
blive siddende ved røntgenundersøgelser, da det ikke 
hindrer strålingen. Normalt aftages bindet om natten 
og tages på igen om morgenen. For at opnå det 
bedste resultat bør især tynde ben polstres til normal 
størrelse, inden bindet påføres.

Materiale
100% bomuld. Latexfri
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk 
produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-
direktiv 93/42/EEC. 
Udstrakt længde: 5 m.
Uudstrakt længde. Ca. 3,1 m.
Elasticitet: 60%
Pütter-haft kan steriliseres i autoklave ved 134°C.
   
       
       
    

Sortiment Størrelse Varenr. Afp Tfp

Pütter®-haft
Pakket enkeltvis i æske

5 m x 6 cm 931 840 1 stk 96 Afp

5 m x 8 cm 931 841 1 stk 72 Afp

5 m x 10 cm 931 842 1 stk 64 Afp

5 m x 12 cm 931 843 1 stk 48 Afp

7 m x 20 cm 931 845 1 stk 10 Afp

Fordele:
Behagelig at have på
Ingen yderligere fiksering kræves
Mange anvendelsesområder
Åndbar
Kraftig
Kan genanvendes

Indikation og tips
Til kraftig kompression ved kroniske venøse 
ødemer, uhelede bensår, tromboflebit eller 
som støtte ved amputationer, muskel- og 
ledbåndsskader. Til fiksering af forbindinger og 
gipsskinner. Sportbandage. 
Kontraindikationer: Arteriel okklusionssygdom.
Overfølsomhed overfor latex.

Gem rullen, som bindet sidder på og rul det brugte 
bind tilbage derpå. Så er det nemmere at applikere 
igen. 
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