3M Coban 2 Lite kompresjonssystem
™

™

Utformet med Intelligent Compression Dynamics

Utformet for

pasienter

med lav kompresjonstoleranse
3M Coban 2 Lite kompresjonssystem er utformet for å gi terapeutisk kompresjon samtidig som den er behagelig for pasienter med
lavere kompresjonstoleranse, inkludert pasienter som:
™

™

•• har forskjellige årsaker til AAI (ankel-arm-indeks) lik eller
høyere enn 0,5.
•• ikke har forsøkt kompresjon tidligere, eller
•• har usikker toleranse til kompresjon
•• har redusert bevegelighet
Coban 2 Lite reduserer risikoen for skadet vev hos pasienter med
lik eller høyere AAI enn 0,5 og presenterer en trygg, behagelig og
effektiv løsning for behandling av venøse leggsår.
Coban 2 Lite er lateksfri.
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3M Coban 2 Lite kompresjonssystem
™

™

Større komfort med mindre trykk.
Coban 2 Lite fungerer like godt som den originale Coban 2, men
medfører 25 % mindre hviletrykk. Bandasjen er spesielt utformet
for pasienter med lavere toleranse for kompresjon.
Effektiv, terapeutisk kompresjon. Coban 2 Lite er en trygg,
effektiv og behagelig løsning for behandling av venøse leggsår,
lymfeødem og andre tilstander med behov for kompresjonsbehandling. Den fordeler trykket riktig for å forbedre bevegeligheten og
øke tilbakestrømmen av væske, redusere ødem og bedre
tilstanden til kapilærene i huden.
Sklir og krøller ikke. Materialet er utformet for å gi
Intelligent Compression Dynamics for en effektiv, konsistent
kompresjon. Det patenterte, selvheftende materialet festes til seg
selv og skaper en uelastisk bandasje som sitter godt på huden og
reduserer risikoen for at den sklir eller krøller seg.

Utformet for hverdagen. Den tynne, lette og pustende bandasjen gir anledning for pasienten til å bruke egne sko, slik at
de raskt kan komme tilbake til sin normale hverdag.
Pasientkomfort øker bruken. Nettopp fordi den er behagelig
å ha på, vil flere pasienter bruke Coban 2 Lite, og derfor øker
sjansen for en mer effektiv behandling.
Enkel og hurtig å påføre. Det praktiske tolagssystemet er like
enkelt å lære å legge som å lære bort.
Mer konsekvent behandling. Kompresjonslaget er utformet for
å påføres helt utstrukket, slik at påføringen blir pålitelig, stabil og
lik hver gang.

Kompresjon til alle pasienter

Vil du vite mer?

Se også 3M Coban 2-lags kompresjonssystem, katalognr. 2094,
som kan anbefales til de fleste pasienter med venøse leggsår med
ødem, og sørger for terapeutisk kompresjon som gjør hverdagen
mer behagelig.

For å lære mer om 3M Coban 2 kompresjonssystem, besøk
www.3M.no/helse eller kontakt din lokale 3M representant.
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Utviklet for å være

trygg, behagelig og

Bestillingsinformasjon

effektiv.

3M Coban 2 Lite kompresjonssystem
™

™

3M varenummer

Produktbeskrivelse / Størrelse

Antall/eske

Eske/kartong

2 ruller, 1 av hver

8

Rull 1 komfortlag, 10 cm x 2,7 m, ustrukket
2794E

Rull 2 kompresjonslag, 10 cm x 4,7 m, strukket,
10 cm x 3,2 m, ustrukket

3M Norge A/S
Avd. Helseprodukter
Postboks 100, 2026 Skjetten
Telefon 0 63 84
www.3m.no/helse
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