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Health Care

innovation in action

3M™ Primacast™ Splints
Een unieke spalk
De snelheid en sterkte van synthetisch materiaal.
De modelleerbaarheid en het “gevoel” van gips.
De röntgendoorlaatbaarheid van ... 3M Primacast.
Nu verzameld in één revolutionair
product
Indien u ooit patiënten heeft gespalkt, dan bent u zeker
op de hoogte van de nadelen en beperkingen van het
huidige gips of synthetische spalken. Met de nieuwe
3M Primacast spalken heeft u het beste van beide
zonder hun nadelen.

Synthetische sterkte, snelle uithardingstijd
• De sterkte zoals je die verwacht van synthetisch
materiaal
• Een uithardingstijd van 3 tot 4 minuten
• Functionele sterkte in 20 minuten versus 1 tot 2 dagen
voor gips
• Een korte uithardingstijd geeft een snelle bescherming
van het letsel daar waar gips hierin meestal niet slaagt
• Sterk en duurzaam

Modelleerbaarheid van het gips
• Past zich anatomisch perfect aan
• Beter aanvoelen dan de bestaande synthetische spalken
• De uniek gebreide polyester basisstructuur geeft een
dunner eindresultaat dan andere synthetische spalken
en verhoogt tegelijkertijd de modelleerbaarheid

Superieure radiotransparantie
• De superieure radiotransparantie van de 3M Primacast
• De 3M Primacast spalken hoeven niet te worden
spalk is duidelijk beter dan die van andere synthetischeverwijderd om röntgenfoto’s te maken. Een speciale KV
(centraal) en/of gipsspalken (rechts).
dosis is niet nodig, de gewone huiddosis is voldoende.

3M Primacast spalk

Bestaande synthetische spalk

POP spalk

De breuk is ter hoogte van de distale radius gesitueerd en loopt door in het radio-carpale gewricht, alle röntgenfoto’s
werden genomen met 47 kv.

Dankzij dit revolutionaire materiaal krijgt u toegang
tot een nieuwe wereld van spalken. Uw patiënten
zullen deze dunne en lichtgewicht spalk ten zeerste
waarderen omwille van de betere behandelingsresultaten,
terwijl hun ongemak tot een minimum beperkt blijft.
Eenvoudige en hygiënische verwerking
• Geen stof en, vergeleken met gips, minder afval; dus een nette werkomgeving
• Met 16 lagen is het niet nodig om extra verstevigingen aan te brengen
• Verkrijgbaar in vele maten
• Voor maximaal comfort is het materiaal voorgesneden – dus minder afval
• De individuele verpakking laat het gebruik bij de patiënt thuis toe

Uitstekend patiëntencomfort
• Een korte uithardingstijd zorgt voor een snelle steun en bescherming van het letsel
• Een dun profiel en lichtgewicht betekent minimaal ongemak voor de patiënt
• Voor het maken van röntgenfoto’s hoeft de spalk niet te worden verwijderd

Ongepolsterd
De Primacast spalk – de eerste hoog-performante ongepolsterde synthetische spalk –
voor de hoogste graad van individueel comfort.

Vergelijk 3M™ Primacast™ Splints met uw huidige spalken
3M™ Primacast™ Bestaande synthetische
spalk
spalk

POP spalk

Hoge conformabiliteit

✔

-

✔

Superieure modelleerbaarheid

✔

-

✔

Superieure sterkte

✔

✔

-

Functionele sterkte in 20 minuten

✔

✔

-

Röntgendoorlaatbaar

✔

-

-

Lichtgewicht

✔

✔

-

Hygiënische verwerking

✔

✔

-

Dun profiel

✔

-

-

Voorgesneden

✔

✔

-

Uitgebreid aantal maten

✔

✔

-
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Bestelinformatie
Ongepolsterde spalken
Referentie

Afmeting

Aantal

30210

5,0 cm x 25 cm (2 in x 10 in)

15 spalken/doos

30312

7,50 cm x 30 cm (3 in x 12 in)

15 spalken/doos

30335

7,50 cm x 90 cm (3 in x 35 in)

15 spalken/doos

30415

10,0 cm x 38 cm (4 in x 15 in)

15 spalken/doos

30430

10,0 cm x 76 cm (4 in x 30 in)

15 spalken/doos

30530

12,5 cm x 76 cm (5 in x 30 in)

10 spalken/doos

30545

12,5 cm x 114 cm (5 in x 45 in)

10 spalken/doos

30630

15,0 cm x 76 cm (6 in x 30 in)

10 spalken/doos

30645

15,0 cm x 114 cm (6 in x 45 in)

10 spalken/doos

30830

20,0 cm x 76 cm (8 in x 30 in)

10 spalken/doos

30845

20,0 cm x 114 cm (8 in x 45 in)

10 spalken/doos

Gebruiksaanwijzing
1. Open de verpakking en verwijder de blauwe bescherming.
Indien gewenst, kan de spalk op maat worden gesneden.
Breng een tricotkous en eventueel een laag watten aan om de
extremiteit te beschermen. Haal de spalk na twee seconden uit
het water en knijp er het overtollige water uit. Dit geeft een
uithardingstijd van drie tot vier minuten.
2. Breng de spalk aan, fixeer deze met een elastisch verband en
modelleer als gewenst.
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Meer informatie betreffende de 3M Immobilisatieproducten, vindt u op onze website: www.3M.com.

3M and Primacast are trademarks of the 3M company
© 3M 2001

