3M™ Coban™ 2 – Twee Lagen Compressiesystemen

Dé

innovatie

bij de behandeling
van lymfoedeem
De Coban™ 2 – Twee Lagen Compressiesystemen
bieden een uitstekend alternatief voor compressietherapie bij de behandeling van lymfoedeem
Innovatief

Slechts twee lagen
Minimaal risico op afzakken
Verkorte applicatietijd

Effectief

Snelle, gelijkmatige oedeemreductie
Vergrootte ‘range of motion’

Comfortverhogend Lage rustdruk, optimale werkdruk
Licht, luchtig en huidvriendelijk

3M Coban 2 – Twee Lagen Compressiesystemen
™

™

Compressietherapie en Lymfoedeem
Lymfoedeem is te beschouwen als een verstoord evenwicht
tussen de productie en de afvoer van lymfe en heeft verschil
lende oorzaken. De therapie richt zich op het beperken en
voorkomen van de toename van het oedeem, waardoor de
bewegingsvrijheid van arm of been behouden blijft dan wel
vergroot wordt.
Compressietherapie is een belangrijk onderdeel van de therapie
en vindt vooral bij aanvang van de behandeling plaats. Het
dragen van compressiezwachtels is een behoorlijke belasting
voor de patiënt en brengt beperkingen van het bewegingsstelsel
met zich mee.
Het 3M™ Coban™ 2 Lagen Compressiesysteem biedt een
oplossing voor optimale behandeling van o.a. Lymfoedeem.
Dankzij een innovatieve samenstelling van 2 op zichzelf klevende
zwachtels is de behandeling vooral voor de patiënt zeer comfor
tabel en effectief. Om voor elke situatie een passende oplossing
te bieden, zijn de 3M Coban 2 Lagen Compressiesystemen in
twee varianten beschikbaar.
Coban™ 2 – Twee Lagen Compressiesysteem
Het Coban 2 – twee Lagen Compressiesysteem is geschikt voor
de behandeling van lymfoedeem, waarbij volledige compressie
geïndiceerd is, zoals bij lymfoedeem aan de benen.

Intelligente compressie
De materialen zijn ontwikkeld om te voorzien in een intelligente
compressiedynamiek voor de meest effectieve therapie. De
gepatenteerde, cohesieve zwachtels verkleven aan elkaar en
vormen een inelastische koker welke mechanisch hecht aan de
huid. Dit voorkomt afzakken van de zwachtels.
Patiëntencomfort verhoogt therapietrouw
Dankzij de zachte comfortzwachtel in combinatie met een
korte rek zwachtel, zal het Coban 2 – Twee Lagen Compressie
systeem beter verdragen worden door de patiënt. Het uiterst
dunne systeem verhoogt de ‘range of motion’ en maakt bij
voorbeeld het dragen van eigen schoeisel beter mogelijk. Dit
verhoogt de therapietrouw en bevordert de effectiviteit van de
behandeling.
Eenvoudig en snel aan te brengen
Eenvoudig en snel aan te leggen, dankzij slechts twee lagen.
De comfortzwachtel dient tevens als polsterlaag en door
twee cohesieve lagen is extra fixatie niet nodig. Het systeem
is eenvoudig modeleerbaar en kan indien nodig ‘op maat’
geknipt worden.

Coban™ 2 Lite – Twee Lagen Compressiesysteem
Het Coban 2 Lite – twee Lagen Compressiesysteem bevat
minder elastische fibers, waardoor de rustdruk met 25%
wordt gereduceerd. Dit systeem is met name bedoeld voor
toepassingen waar minder druk gewenst is, zoals de armen
en het borstgebied.

Bestelinformatie
Coban™ 2 – Twee Lagen Compressiesysteem
Artikel Nr.

Z-index Nr. Rol 1 Comfortzwachtel

Rol 2 Compressiezwachtel

Rollen/
Doos

2094

15189848

10 cm x 4,7 m (Uitgerekt)
10 cm x 3,5 m (Niet uitgerekt)

2 rollen,
8
1 van iedere
rol

10 cm x 2,7 m (Niet uitgerekt)

Doos/
Overdoos

Coban™ 2 Lite – Twee Lagen Compressiesysteem
Z-index Nr. Rol 1 Comfortzwachtel

Rol 2 Compressiezwachtel

Rollen/
Doos

2794E

15578704

10 cm x 4,7 m (Uitgerekt)
10 cm x 3,2 m (Niet uitgerekt)

2 rollen,
8
1 van iedere
rol

10 cm x 2,7 m (Niet uitgerekt)
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