3M™ Scotchcast™ Wet or Dry polster

Frihet
trots immobilisering
Nu är det möjligt att ge dina patienter frihet att klara av dagliga aktiviteter såsom att duscha
eller bada utan att oroa sig över att gipset ska bli vått.
Scotchcast™ Wet or Dry polster:
• är helt vattentåligt och anpassat för känslig hud
• ger ifrån sig vatten och känns behagligt och torrt för patienten inom ca 1-3h
• är enkelt att applicera och ta av
• är avsett att användas under syntetiskt gips

3M™ Scotchcast™ Wet or Dry polster
Samma appliceringsteknik som du är van vid
Scotchcast Wet or Dry är ett syntetiskt polster av polypropylenfibrer som behandlats för att få vattenavvisande
egenskaper. Detta gör att polstret inte absorberar vatten utan stöter det ifrån sig. Polstret är följsamt och mjukt och
anpassar sig väl. Polstret appliceras på samma sätt som du är van vid. Gipset kan även tas av med de metoder som
normalt används.

Frihet och bekvämlighet
Scotchcast Wet or Dry gör det möjligt att ge dina patienter frihet att klara av dagliga aktiviteter såsom att

duscha eller bada utan att oroa sig över att gipset ska bli vått.

Beställningsinformation
Scotchcast Wet or Dry polster
Art nr.

Storlek

WDP2

3M™ Stockinett gipsstrumpa
Antal/
förp

Förp/Lev förp

5cm. x 3,6m

20

4

WDP3

7,5cm. x 3,6m.

20

4

WDP4

10cm. x 3,6m.

20

4

WDP6

12,5cm. x 3,6m

20

4

Art nr.

Storlek

Antal/Lev förp

MS01

2,5cm. x 23m

1

MS02

5cm. x 23m

1

MS03

7,5cm x 23m

1

MS04

10cm. x 23m

1

MS06

12,5cm. x 23m

1

Observera:
1. Patienter med skadad eller irriterad hud, samt med svampinfektion ska undvika att utsätta sitt gips för vatten
2. Gipset bör hållas i en position som är lämplig för torkning efter att det utsatts för vatten
3. Då det är svårt att kontrollera läget på den gipsade extremiteten på spädbarn, bör man undvika att utsätta dessa för vatten
4. Patienter som saknar känsel i den gipsade extremiteten bör undvika att utsätta sitt gips för vatten
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