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Syntetiska gipsförband
- polyester vs glasfiber
Efterfrågan
på
syntetiska
plast/polyesterförband
(dvs
glasfiberfria material) ökar mer
och mer för varje år. Många
landsting
väljer
syntetiska
glasfiberfria förband på grund
av dess unika egenskaper.

med
mjukt
glasfibermaterial.
Polyestermaterialet erbjuder en
flexibilitet i hårdheten vid olika antal
lager, vilket direkt leder till ökad
patient komfort. Dessutom bidrar
kontrollerad rörlighet till förkortad
rehabiliteringstid för patienten.

Polyesterförbanden är mycket
hållbara, de går inte sönder/
knäcks vid belastning och det
leder till färre omgipsningar än

De glasfiberfria polyesterförbanden
är helt röntgengenomsläppliga
med klara bilder som följd och kan
enkelt avlägsnas med sax eller
såg. Det bildas endast en liten
mängd damm vid borttagningen
av gipset och gipssaxarna slits
inte ner på samma sätt som när
det klipps i glasfibermaterial.
Polyesterförbanden är mer miljövänliga då de destrueras genom
förbränning och är
dessutom

Delta-Cast® Soft
- med hjärtan

ett
mycket
kostnadseffektivt
alternativ
där
bland
annat
individanpassade
ortoser
går
snabbt och enkelt att skapa.

BSN medical har utvecklat ett nytt mjukt
glasfiberfritt polyesterförband, som möjliggör
funktionell immobilisering för frakturer och
skadade mjukdelar.
Delta-Cast® Soft erbjuder en utmärkt hållbarhet eftersom
det inte innehåller glasfiber. Produkten har en mycket
bra passform, laminering och stöd. Med miljön i fokus
har vi valt att utveckla ett gipsförband som destrueras
genom förbränning.

Art. nr
72708-60
72708-61
72708-02
72708-12
72708-22
72708-32
72708-42

Färg

Storlek

Art. nr

5cm x 3,6m
7,5cm x 3,6m
2,5cm x 1,8m
5cm x 3,6m
7,5cm x 3,6m
10cm x 3,6m
12,5cm x 3,6m

72708-08
72708-18
72708-28
72708-50
72708-51
72708-52
72708-01

Färg

Storlek

Art. nr

5cm x 3,6m
7,5cm x 3,6m
10cm x 3,6m
5cm x 3,6m
7,5cm x 3,6m
10cm x 3,6m
5cm x 3,6m

72708-11
72708-21
72708-05
72708-15
72708-25
72708-09
72708-19

Färg

Storlek
7,5cm x 3,6m
10cm x 3,6m
5cm x 3,6m
7,5cm x 3,6m
10cm x 3,6m
5cm x 3,6m
7,5cm x 3,6m

Delta-Xpress™ Knä
-snabb och säker immobiliseringsskena
Flertalet av de frakturer som kommer in på en akutmottagning bör
omedelbart stabiliseras för att undvika mer skada. Delta-Xpress™
erbjuder en snabb och enkel lösning
som ger säker immobilisering och
hjälper omedelbart till att lindra smärta.
Delta-Xpress™ är ett nytt spjälningssystem
som möjliggör immobilisering av extremiteter
inom en bråkdel av tiden det tar med
konventionella
skenor
och
gipsförband.
Den
monteringsfärdiga
designen
gör
användningen lätt att förstå och saknar
många tidsödande steg. Delta-Xpress™ är
dessutom
100%
röntgengenomsläpplig.
Finns nu i fem versioner; handled, hand och
handled,
armbåge, underben samt knä.

Tack SOGF
-Umeå 26-27 sep
Stort tack till föreningen och till
alla Er som deltog i Umeå.
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Vill du veta mer?
Vill du veta mer om våra
produkter eller önskar du
komma i kontakt med någon
av våra säljare?
Hör av dig till vår kundtjänst
på telefon 031-727 98 00
eller via kundservice@
bsnmedical.com

