
Pütter®Pro 2 Lite
2-lagers kompressionssystem med visuell indikator

 Ett 2-lagers kompressionssystem för en 
kompressionsbehandling som kräver reducerad 
kompression. Båda bindorna är latexfria, 
andningsbara och hudvänliga. Bindorna kan 
enkelt rivas av efter applicering. Båda bindorna 
är märkta med en visuell indikator som hjälper till 
att ge korrekt sträckning och överlappning.
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Båda bindorna kan enkelt rivas av för      
 hand

Visuell indikator för korrekt    
 applicering

Kan bäras upp till 7 dagar1

2

3

ABPI 0,6-0,84



Egenskaper
2-lagers kompressionssystem bestående av en 
kortsträckt polsterbinda med en latexfri kohesiv 
beläggning på ena sidan och en långsträckt 
kompressionsbinda med latexfri kohesiv beläggning 
på båda sidor, detta för att de båda bindorna skall 
kunna sitta säkert utan att glida. Båda bindorna är 
märkta med en visuell indikator som hjälper till att 
visa hur mycket man skall sträcka bindan samt hur 
mycket överlappning det skall vara per varv, allt för 
en korrekt applicering.
Bindorna är enkla att applicera och sitter 
säkert upp till 7 dagar.

Material
Polsterbindan består av 92% polyester och 8% 
elastane med latexfri beläggning på ena sidan. 
Elasticitet på ca 55%.
Kompressionsbindan består av 85% polypropylene 
och 15% elastane med latexfri beläggning på båda 
sidor. Elasticitet på ca 150%.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk 
produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt  
EU-förordning 2017/745 MDR. 

   
       
       
    
     

Sortiment Mått Art.nr. Afp Tfp

PütterPro 2 Lite
1 set i ask

10 cm x 6,5 m 332 017 1 set 12 Afp

10 cm x 8,2 m

PütterPro 2 Lite
6 set i ask

10 cm x 6,5 m 332 019 6 set 3 Afp

10 cm x 8,2 m

Fördelar:
Effektiv kompression
Visuell indikator
Tunn och bekväm
Sitter upp till 7 dagar
Latexfri

Indikation
För kompressionsbehandling som kräver en reducerad 
kompressionsnivå (ABPI på 0,6-0,8) eller för patienter 
som ej klarar en full kompression. För behandling av:
• Bensår av blandad etiologi (arteriellt-venösa)
• Venösa bensår
• Ödem
• Trombos/tromboflebit

Kompressionssystemet skall ej användas vid:
• Framskriden perifer ocklusiv artärsjukdom (PAOD)   
   med kritisk ischemi
• Dekompenserad hjärtssvikt
• Painful blue inflammation eller även tillstånd som     
   uppträder vid trombossjukdomar i benen
• ABPI <0,6
• Septisk flebit (inflammerade kärl med infektiösa     
   inslag)
• Fullt utvecklad erysipelas /rosfeber)

Applicering
Lindningsinstruktion finns bifogad i varje 
produktförpackning.
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