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Bandaż elastyczny z zapinką
10cmx4m Matoban
Cena brutto

3,52 zł

Cena netto

3,26 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

882

Kod EAN

5900516830083

Producent

TZMO

Opis produktu
Bandaż elastyczny z zapinką 10cmx4m Matoban
W każdej apteczce powinno znaleźć się miejsce na bandaż elastyczny, niezwykle przydatny podczas
wykonywania opatrunków. Opaska elastyczna wywiera delikatny, równomierny nacisk na tkankę wokół urazu,
aby zmniejszyć ból i obrzęk. Daje także wsparcie poszkodowanemu obszarowi. W jakich sytuacjach jest
przydatny bandaż elastyczny? W momencie kiedy chcemy poprawić przepływ krwi do kończyny, owinąć
kończynę podczas gojenia rany czy usztywnić ręką bądź kostkę.

Czym jest bandaż?
Bandaż to materiał, który służy do podtrzymania opatrunku na ranie. W aptekach dostępne są różne rodzaje bandaży. Do
opaski elastycznej najczęściej dołączona jest zapinka, ułatwiająca zamocowanie bandażu.
Opaska wykonana jest z materiału elastycznego, dzięki czemu możliwe jest wykonanie opatrunku na niemal każdej części
ciała, również w przypadku miejsc trudnych do zabandażowania. Bandaże elastyczne występują w różnych rozmiarach,
standardowa długość wynosi 4-5 m.

Bandaż elastyczny - zastosowanie
Bandaże elastyczne to obok innych rodzajów opatrunków obowiązkowy element wyposażenia apteczki. Metalowe klipsy lub
taśma do zamocowania na miejscu znacznie ułatwiają bandażowanie. Poproś swojego lekarza o pokazanie, jak owinąć bandaż.
Prezentowany bandaż elastyczny ma 10 centymetrów szerokości i aż 4 metry długości. To podstawowy produkt do
wykonywania opatrunków w warunkach domowych i ambulatoryjnych.
Nie owijaj bandaża zbyt mocno, ponieważ może to odciąć przepływ krwi. Aby zachować maksymalny komfort, zdejmij bandaż
co najmniej 2 razy dziennie. Pozostaw na kilka minut, a następnie ponownie zawiń. Usuń bandaż, jeśli masz drętwienie lub
mrowienie lub kończyna staje się zimna albo blada.

Rodzaje bandażowań
Bandażowanie można wykonać na różnych częściach ciała m.in. palcu, dłoni, łokciu, kolanie. Choć najczęściej zakładanie
bandaża elastycznego kojarzone jest z owinięciem miejsca wymagającego usztywnienia, tak istnieje wiele sposobów
wykonania bandażowania. Wśród podstawowych rodzajów bandażowań wyróżnić można:
kolisty,
śrubowy,
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wężykowy,
zaginany śrubowy,
kłosowy zstępujący i kłosowy wstępujący,
żółwiowy rozbieżny i żółwiowy zbieżny,
dwugłowy,
trójosiowy,
powrotny.
Bandażowanie konkretnej części ciała można wykonać na kilka sposobów. Na przykład przedramię można zabandażować
obwojem kolistym oraz kłosowym wstępującym.
Wyróżnić można wiele funkcji, które spełnia bandażowanie. Nie tylko podtrzymuje opatrunek, uniemożliwiając jego
przesuwanie, ale także pozwala na unieruchomienie wybranej części ciała. Opaskę wykorzystuje się nie tylko podczas leczenia
ran, ale także innych urazów np. nadwyrężenia. Bandaż elastyczny dostępny w sklepie Twoja Apteczka wykonany jest z
materiałów wysokiej jakości, dzięki czemu wystarcza na długo. Jest wielokrotnego użytku. Można go również prać ręcznie bądź
w pralce, w niskiej temperaturze. Bandaż elastyczny prezentowany w internetowym sklepie Twoja Apteczka dostępny jest w
atrakcyjnej cenie.
Zapraszamy do zakupu bandażu elastycznego!
Długość bandaża elastycznego w stanie rozciągniętym wynosi 4 metry.

Bandaż elastyczny
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