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3M Scotchcast Poly Plus
Polyesterový ﬁxační obvaz
3M Imobilizace

Přesná aplikace

a komfort pacienta
• 100 % propustnost rentgenového záření
• Snadná aplikace
• Pravidelné a hladké okraje
• Lehký a přizpůsobivý pro vaše pacienty
• Trvanlivý
• Dostupné barvy: červená, purpurová, růžová, modrá a bílá
Vícesměrné napínání pro optimální aplikaci a komfort pacienta!

Nový a vylepšený polyesterový základ.
Pletená polyesterová tkanina se velice dobře přizpůsobuje tvarům těla. Během aplikování ji lze napínat a díky jedinečným charakteristikám
příčných vláken s nízkou tvarovou pamětí si uchovává nový tvar. Proto se fixační obvaz 3M™ Scotchcast™ Poly Plus snadno používá a dobře se
přizpůsobuje i obtížným konturám těla.

Nosná tkanina se dokonale přizpůsobí
i v problematických místech.

Dodává se v celé řadě velikostí a v různých barvách.

Výborná propustnost rentgenového záření.

Informace pro objednání
Fixační obvaz 3M™ Scotchcast™ Poly Plus , bílý
Katalogové číslo

Velikost (nenapnutá / napnutá)

Balení

85001

2.5 cm x 1.8 m / 2.1 m

10 rolí

85002*

5.0 cm x 3.6 m / 4.1 m

10 rolí

85003*

7.6 cm x 3.6 m / 4.1 m

10 rolí

85004*

10.1 cm x 3.6 m / 4.1 m

10 rolí

85005*

12.7 cm x 3.6 m / 4.1 m

10 rolí

Při objednávání barevných fixačních obvazů Scotchcast Poly Plus nahraďte hvězdičku * písmenem určeným pro danou barvu:
modrá = B, purpurová = U, červená = R, růžová = X. Pro kompletní nabídku dostupných barev a velikostí kontaktujte svého obchodního zástupce.
Obsažené látky
Scotchcast Poly Plus: poyluretanová pryskyřice (PUR), polyesterová tkanina. obal: hliník/polypropylene.
Pokyny pro likvidaci
Scotchcast Poly Plus lze za předpokladu ztuhnutí materiálu likvidovat jako průmyslový odpad podobný domovnímu odpadu.
V opačném případě je nutné ho likvidovat jako zvláštní odpad. Při řádném spálení nebo uložení nevznikají žádné látky ohrožující životní prostředí.
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