
Tubifast® 2-Way Stretch® tubulære bandasjer er utviklet for fiksering av bandasjer uten bruk av strips 
eller tape, og til fuktig og tørr tildekking. Tubifast kan også benyttes til besyttelse av huden på ulike 
steder av kroppen og til behandling av Epidermolysis Bullosa2.

Tubulær bandasje som gir brukeren full 
bevegelsesfrihet

• 2-Way Stretch® teknologien gjør 
at bandasjen enkelt former seg 
etter forskjellige kroppsdeler 

• Kombinasjonen av bredde- og 
lengdeelasitet gir brukeren full 
bevegelsesfrihet1 

• Ingen behov for strips eller tape

• Enkel å bruke: kan klippes til 
ønsket lengde 

• Inneholder ikke 
naturgummilateks

• Kan vaskes og gjenbrukes

• Tilgjengelig i fem fargekodede 
størrelser for å passe alt fra små 
til store kroppsdeler

Tubifast® 2-Way Stretch® 



Slik fungerer Tubifast 2-Way Stretch
Tubifast® 2-Way Stretch® trenger ingen strips eller tape for å sitte, 
og dens tubulære konstruksjon lar luft sirkulere over huden. 
Kombinasjon av bredde- og lengdeelasitet gir brukeren full 
bevegelsesfrihet.

Fordeler med Tubifast 2-Way Stretch
• Former seg etter kroppens konturer

• Gir brukeren full bevegelsesfrihet 

• Enkel å bruke; kan klippes til ønsket lengde

• Holder bandasjen sikkert på plass, uten bruk av strips eller 
tape

• Inneholder ikke naturgummilateks, er ikke sensibiliserende 
og fører ikke til hudirritasjon

• Kan vaskes og gjenbrukes

• Tilgjengelig i fem fargekodede størrelser, utviklet for å passe 
alt fra små til store kroppsdeler

Bruksområder
Tubifast 2-Way Stretch tubulære bandasjer er utviklet for fiksering 
av bandasjer uten bruk av strips eller tape. Den er spesielt godt 
egnet til fiksering på vanskelige områder, som for eksempeel 
amputasjonsstumper. 

Produktet er også utviklet for fuktig og tørr tildekking ("wrapping") 
og til bruk under gips. Tubifast kan også benyttes til besyttelse 
av huden på ulike steder av kroppen og til behandling av 
Epidermolysis Bullosa.2
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Hvordan bruke Tubifast® 2-Way Stretch®

1. Velg riktig bredde på bandasjen ut fra 
fargekoden, og klipp til passende lengde.  

3.  Plassér Tubifast 2-Way Stretch slik at den 
dekker bandasjen. Illustrerte trinn-for-trinn 
instruksjoner er tilgjengelig for mer avansert 
applisering.

2. Strekk Tubifast® 2-Way Stretch® over ønsket 
område.
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Tubifast 2-Way Stretch sortiment

Produkt Art. nr Bredde  
og lengde

Omkrets

RØD

Små kroppsdeler

2480 3,5 cm x 1 m 9-18 cm

2434 3, 5 cm x 10 m 9-18 cm

GRØNN

Små og 

mellomstore 

kroppsdeler 

2481 5 cm x 1 m 14-24 cm

2436 5 cm x 10 m 14-24 cm

BLÅ

Store kroppsdeler
2482 7,5 cm x 1 m 24-40 cm

2438 7,5 cm x 10 m 24-40 cm

GUL

Ekstra store 

kroppsdeler, hoder 

og barnekropper

2483
 10,75 cm x 1 m 35-64 cm

2440
10,75 cm x 10 

m
35-64 cm

LILLA 

Overkropp 

(voksen)

2479 20 cm x 1 m 64-130 cm

2444 20 cm x 10 m 64-130 cm

Tubifast 2-Way Stretch er pakket i enhetspakninger

Vaskeanvisning

Materialinnhold
Viskose, elastan og polyamid


