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I DETTA NUMMER KAN DU LÄSA OM DELTA-CAST® PRINTS VINTERMOTIV
OCH DELTA DRY®. VI REDER OCKSÅ UT BEGREPPEN OM ISOCYANATER.
GOD JUL OCH TREVLIG LÄSNING!

DELTA-CAST® PRINTS
LEKFULLT VINTERGIPS

Låt dina patienter möta snö och kyla
med ett vinterinspirerat gips som
piggar upp. Med Delta-Cast® Prints
blir läkningen betydligt roligare.
Den snabba appliceringen med det lekfulla
Delta-Cast® Prints, tillsammans med den släta
ytan och mjuka kanterna, hjälper till att muntra
upp den unga patienten under läkningen.

HÅLL UTKIK!
Vår populära gipskurs hålls nästa gång
under våren. Håll utkik efter inbjudan!

GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR!
Önskar vi på BSN medical

THERAPIES. HAND IN HAND.

FÄRRE BYTEN OCH KORTARE REHAB
Delta-Cast Prints är ett hållbart gips som inte
går sönder vid användning. Gipset möjliggör
även funktionell immobilisering genom att antal
lager varieras efter patientens behov. Detta tillsammans med att Delta-Cast® Prints är röntgengenomsläppligt, och ger helt klara röntgenbilder, gör att onödiga gipsbyten undviks och
att rehabiliteringstiden kortas.
®

Dessutom är Delta-Cast® Prints miljövänligt då
det destrueras genom förbränning.

Beställningsinformation
Art.nr

Storlek

72273-03

5,0 cm x 3,6 m

72273-04

7,5 cm x 3,6 m

SANT OCH FALSKT OM ISOCYANATER
Det cirkulerar många rykten om isocyanater, som finns i våra syntetiska
gipsförband, och vi får en hel del frågor kring ämnet. Därför vill vi reda ut
begreppen – och meddela att det inte finns några risker för din hälsa med
isocyanater när du arbetar med våra syntetiska gipsförband.
Isocyanaterna i våra syntetiska gipsförband
innebär inte några risker för varken patienter
eller användare, så länge produkterna används
enligt instruktionerna.

För att du på ett enkelt sätt ska se hur du kan
förhålla dig till våra syntetiska gipsförband, har
vi här gjort en uppställning med ”Sant och falskt
om isocyanater” baserat på frågor vi får.
Se nästa sida för sant och falskt.

FORTS »

PORTO
BETALT.

®

DELTA-DRY

VATTENTÅLIGT OCH
SNABBTORKANDE
Under vintermånaderna är det extra viktigt
med god handhygien, vilket inte är något
problem med Delta-Dry®. Ge dina patienter
ökad livskvalitet.

SANT OCH FALSKT OM ISOCYANATER
✖ FALSKT
Vårdpersonal måste ha andningsskydd på sig när de använder
BSN:s syntetiska gipsförband för
att isocyanater frisläpps och
orsakar astma.

✖ FALSKT

✔SANT
Det finns ingen risk med inhalation vid användandet av BSN:s
syntetiska gipsförband. Analyser av luftprov visar att förångning
av den typ av isocyanater som finns i de syntetiska gipsförbanden inte går att upptäcka och mäta eftersom värdena
är så låga. Isocyanaterna i BSN:s syntetiska gipsförband
består av långa molekyler, och har därför en mycket låg
benägenhet att avdunsta. Viskositeten kan jämföras med
honung. Honung avdunstar inte och kan inte inhaleras
under normala förhållanden och rumstemperaturer.
✔SANT

Du måste ha full skyddsutrustning,
både handskar, andningsskydd
och skyddsglasögon, när
du arbetar med syntetiska
gipsförband.

Vårdpersonalen bör använda handskar vid applicering av
BSN:s syntetiska gipsförband. I syntetgipsets harts finns isocyanater och direkt hudkontakt med isocyanaterna kan orsaka
hudirritation. Patientens hud ska skyddas genom att använda
tubbandage och/eller polster.

✖ FALSKT
Att komma i direktkontakt
med isocyanater är oerhört
hälsovådligt.

✔SANT
Hudkontakt kan orsaka lätt till måttlig irritation (rodnad, sveda
och klåda) beroende på hur känslig hyn är. Vid kontakt bör
hartset tas bort så snart som möjligt enligt instruktioner. Vid
upprepad hudkontakt kan det leda till sensibilisering och
utveckling av astma.

✖ FALSKT
Patienten utsätts för en hälsorisk
vid användning av syntetiska
gipsförband.
✖ FALSKT

Det måste finnas specialventilation
med punktutsug i rummet där
syntetiska gipsförband används.
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✔SANT
Det föreligger ingen risk för patienten, varken under applicering
eller vid kontakt med BSN:s härdade gipsförband. Det härdade
gipsförbandet är helt säker och det polymeriserade polyuretanet
kan inte orsaka någon skada.
✔SANT

Allmän ventilation är att rekommendera. Det finns inga
risker med BSN:s syntetiska gipsförband för varken patienter
eller användare, så länge
produkterna används
För mer information, se
enligt instruktionerna.
en sammanfattning på
bsnmedical.se/service/
material-och-broschyrer

Delta-Dry®, i kombination med syntetiska gipsförband, möjliggör daglig hygien med bad och
dusch för din patient. Fibrernas struktur påskyndar dräneringen när materialet doppats i vatten.
Sedan hjälper kroppstemperaturen till att snabbt
torka den återstående fukten genom de luftiga
maskorna.
Delta-Dry®-produkter appliceras på samma sätt
som konventionella produkter som används
under syntetiska gipsförband. Materialet är
formbart, vilket underlättar en skrynkelfri och
snabb applicering.
DELTA-DRY®
• Patienten kan upprätthålla en daglig hygien.
• Minskar risken för maceration, klåda och
dålig lukt.
• Ökar patientens livskvalitet.

Skanna QR-koden för att titta
på vår patientinformationsfilm.

BESTÄLLNINGSINFORMATION
DELTA-DRY®

Art.nr

Storlek

Rulle/frp

73443-03

5 cm x 2,4 m

73443-04

7,5 cm x 2,4 m

12
12

73443-05

10 cm x 2,4 m

12

DELTA-DRY® SOFTLINER

Art.nr

Storlek

Rulle/frp

72779-01

2,5 cm x 10 m

1

72779-02

5 cm x 10 m

1

72779-03

7,5 cm x 10 m

1

72779-04

10 cm x 10 m

1

72779-05

12,5 cm x 10 m

1

Vill du veta mer? Hör av dig till vår kundservice på telefon 031-727 98 00 eller via:
kundservice@bsnmedical.com

