PLÅSTER OCH PLÅSTERAUTOMAT
SNÖGG
PRODUKTBLAD

Snögg plåster är hudvänliga, åtsittande
och tvärelastiska förband som ger extremt
hög rörlighet. De passar perfekt för enkel
och snabb sårbehandling på alla typer av
sår, oberoende av värme eller kyla, vått
eller torrt. Plåstren är utan klister och
klibbar därför inte fast i hud eller hår.
Snögg plåster är ett idealiskt alternativ till
vanliga plåster och bandage.
Som förvaring till plåstren finns en praktisk
automat som genom ett enkelt handgrepp
förser användaren med rätt längd plåster.

Snabb och bekväm sårbehandling

Snögg UNI

Snögg plåster är självhäftande och hudvänliga
förband som används vid sårbehandling. Förbandet
lindas ett eller två varv runt skadan och fäster i sig
själv. Plåstret fastnar inte i hud eller hår och lämnar
inga klisterrester efter sig på huden då man tar bort
det. Det är lätt att ta på och av, ingen sax behövs.

Snögg UNI är kraftigare än Soft 1 och passar bra
vid större blödningar. Förbandet kan läggas direkt
på såret, absorberar blod och ger god kompression
vid sårskador.

Plåstret används på alla typer av sår, oavsett vått,
torrt, värme eller kyla. Det sitter kvar även i vatten,
t ex då man tvättar händerna eller duschar.
Snögg plåster används även professionellt inom
bl a räddningstjänsten och ambulanssjukvården.
Snögg finns i olika färger; blå eller hudfärgad. Den
blå används i livsmedelsindustrin och innehåller ett
ämne som syns på röntgen.

Snögg Soft 1
Snögg Soft 1 passar vid mindre sår- och brännskador. Vid kraftig blödning kan man använda en bit
Soft 1 som en kudde för att skapa ett tryckförband.

Snögg UNI finns i ett flertal längder och två olika
bredder för att kunna användas så optimalt som
möjligt. Den bredare kan med fördel användas för
att göra huvudförband på ett enkelt och smidigt
sätt tack vare att det fäster i sig själv.

Snögg Plåsterautomat
Snögg plåsterautomat förvarar plåster lättåtkomligt
och hygieniskt i en sluten kassett. Den längd som
behövs dras ut och skärs av jämnt och snabbt med
den inbyggda rullkniven.
Plåsterautomaten är lättmonterad och syns
bra på väggen. Nya plåster fylls
på med ett enkelt handgrepp.
Automaten är avsedd för
Snögg Soft1-rullar med
måtten 6x500 cm.
Vid byte av plåsterrulle
lyfts automaten av från
vägghållaren och sidolocket
tas av. En ny rulle läggs i
och locket sätts fast igen.

Tekniska data
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Produkt

Artikelnr

Snögg plåsterautomat
inkl 1 rulle Soft 1 blå

18-7030-05

Soft 1 6 x 500 cm, blå

18-7024-17

Soft 1 6 x 100 cm, hudfärgad

18-7024-14

Soft 1 6 x 500 cm, hudfärgad

18-7024-16

Uni allförband 9 x 50 cm

18-7024-22

Uni allförband 9 x 100 cm

18-7024-24

Uni huvudförband 18 x 60 cm

18-7024-38
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