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Ett grepp att lita på

- Texturen håller turerna på plats

Rosidal® K är en lågelastisk kompressionsbinda 
av bomull som ger en kraftfull kompression. 
Bindan används t ex vid ödembildning vid venös 
insufficiens och vid både akut och kronisk 
behandling av lymfatiskt ödem. Den ger även 
lämpligt stöd och avlastning vid trauman och 
inom idrottsmedicin.

Bindan håller en mycket hög kvalitet och 
texturen i väven gör turerna glidsäkra för en 
bättre hållfasthet.  Dessutom är den motstånds-
kraftig mot såväl sårsekret som salvor och 
transpiration. 

Ekonomisk
Bindan går att använda flera gånger – lindas 
enkelt av och tvättas i maskin i 95° C
– kan tvättas upp till 50 gånger om råden, 
som finns tryckta på bindavslutet, följs.

Rosidal® K kan sitta kvar över natten för 
dygnskontinuerlig kompression vilket är 
tidsbesparande både för patient och 
personal. När den akuta svullnaden har lagt 
sig kan bindan sitta kvar i upp till en vecka.

Storlek
(sträckt längd) Lev.artnr Avdfp Trpfp

4cmx5m 22 199 1 125

6cmx5m 22 200 1 108

8cmx5m 22 201 1 108

10cmx5m 22 202 1 90

12cmx5m 22 203 1 54

10cmx10m 22 206 1 60

12cmx10m 22 205 1 40

8cmx5m 22 250 10 140

10cmx5m 22 251 10 140

12cmx5m 22 252 10 120

Produktinnehåll:
Binda: 100% bomull
Klämma: aluminium och elastomer

Var god se bipacksedel för ytterligare information.

Förpackning:
Avdelningsförpackningen består av cellulosa och 
källsorteras som pappersförpackning.
Transportförpackningen består av wellpapp  som 
är uppbyggt av cellulosafibrer och sorteras som 
pappersförpackning.

Elasticitet
90%

Sterilisering
Sterilisering i autoklav vid 134°.

Klassificering:
Produkten är CE-märkt och är en Klass I-produkt 
enligt EU 2017/745.

Förvaring och hållbarhet:
Bindan förvaras torrt och mörkt. Den är hållbar i 
5 år efter produktionsdatum.


