3M Coban™ LF
Atadura Elástica Autoaderente.

Cuidar do seu paciente
pode ser bem mais
fácil e divertido.
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3M Coban™ Atadura Elástica Autoaderente

A compressão e a imobilização adequadas são fundamentais para uma boa recuperação.
E, com a Atadura Elástica Autoaderente 3M Coban™ LF, o procedimento pode ficar mais
prático e seguro, pois ela não contém látex, dispensa tesoura e está disponível em várias
cores. Imagine todas as possibilidades e conte com 3M Coban™ LF em seu hospital.

Benefícios

• Fixação de curativos em pacientes com pele frágil
ou em regiões de difícil aplicação como cabeça e
dedos.
• Fixação de tubulações, curativos e outros
dispositivos.
• Redução de inchaço após artroscopia, cirurgia
plástica, lipoaspiração e outros procedimentos
cosméticos que requeiram compressão.
• Imobilização de talas.
• Apoio para entorses e distensões.
• Posicionamento correto dos membros para fins
cirúrgicos.
• Indicado como apoio após a remoção do gesso.

• Mantém compressão uniforme ao longo do tempo.
• Adere sobre si mesma sem necessitar de grampos
ou fitas adesivas.
• Conforma-se rapidamente aos contornos do corpo.
• Não adere à pele, cabelo, roupas, lençóis ou
campos.
• Fácil de aplicar, reposicionar ou remover.
• Livre de látex, não provoca alergia.

Bretas 07/16

Indicações

APRESENTAÇÃO COMERCIAL
PRODUTO

TAMANHO

COR

ROLOS POR CAIXA

COBAN LF 2082

50MM X 4,5M

BEGE

36

COBAN LF 2083

75MM X 4,5M

BEGE

24

COBAN LF 2084

100MM X 4,5M

BEGE

18

50MM X 4,5M

SORTIDA (6 ROLOS DE CADA
COR: VERDE, LARANJA, ROSA,
ROXO, AZUL E PRETO)

36

COBAN LF 2082C
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Desenrole 30 cm ou mais
da atadura e solte para que
ela relaxe. É importante
desenrolar um comprimento
suficiente de atadura antes
de começar a aplicar.

Sem esticar, aplique uma
camada completa de atadura
e sobreponha. Pressione
levemente a área para manter
a extremidade no lugar.

Continue aplicando a atadura
usando apenas a
tensão suficiente para obter a
compressão desejada.

Corte o excesso de
atadura e pressione a
extremidade para aderi-la
sobre si mesma.

COM CORTE MANUAL
NÃO REQUER TESOURA!

falecoma3m@mmm.com
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