3M™ Tegaderm™ Roll
Transparante Film op rol

Tegaderm Roll is de niet steriele versie van
Tegaderm transparante film.
Tegaderm Roll geeft een maximum aan flexibiliteit
en kan makkelijk op maat worden geknipt.
Waarom Tegaderm Roll gebruiken?
•
•
•
•
•
•

Ondoordringbaar voor water en bacteriën.
Laat de huid ademen.
Kan gemakkelijk in de gewenste vorm of maat worden geknipt.
Indien nodig kunnen de hoeken worden afgerond.
Soepel en rekbaar, volgt de lichaamscontouren.
Laat beweging toe zonder spanning aan te brengen op de huid.

Health Care

innovation in action

3M™ Tegaderm™ Roll
Transparante Film op rol
Tegaderm Roll kan gemakkelijk worden aangebracht,
zelfs met handschoenen!
Door de 2 zijtabjes kan het verband makkelijk worden
gehanteerd en gepositioneerd op de wond waarbij een
constante visuele controle behouden blijft.
Wanneer te gebruiken:
• Bescherming van de risicovolle huid tegen wrijving en lichaamsvloeistoffen.
• Waterbestendige fixatie van primaire dressings zoals kompressen, alginaten,
schuimverbanden.
• Fixatie van slangen en tubes.
Met zijn uiterst eenvoudige aanbrengsysteem, biedt Tegaderm Roll de perfecte
oplossing telkens wanneer een waterbestendig verband nodig is.
Aanbreng techniek

1. Knip de gewenste lengte
af (rol in zijn verpakking
laten) en verwijder het
schutblad (met cijfer 1).

Hoe verwijderen?

2. Houd het verband vast
aan de zijtabjes en breng
het spanningsvrij aan.

3. Verwijder de bovenste
schutbladen (met cijfer 2).
Wrijf het verband aan.

Maak een hoekje los van het
verband en trek zijwaarts
terwijl u de omliggende huid
met de andere hand ondersteunt. Rek het verband
zover uit tot het loskomt.

Bestel informatie:
Referentie

CNK (*)

Afmeting

Rol/doos

16002
16004
16006

2162-311
2162-303
2162-295

5 cm x 10 m
10 cm x 10 m
15 cm x 10 m

1
1
1

(*) Voor België

Voorzorgsmaatregelen
EF 519 1104 56 11/04 SJ/Graphix

c

© 3M Health Care 2004

h
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3M Nederland BV
Health Care
Postbus 193
2300 AD Leiden
Tel: 071-5 450 386/271
Fax: 071-5 450 375
www.3m.nl
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Dit is een niet steriel product. Niet gebruiken op een beschadigde huid, open wonden, IV sites.

