
Omnifix® elastic
Fixeringshäfta av non-woven

Fixeringshäftan Omnifix elastic är en väv 
som hjälper till att fixera förband över stora 
områden. Vävens skyddspapper har ett 
rutmönster som gör att det är lätt att mäta 
hur stor bit som behövs och sedan klippa 
efter linjeringen. Väven kan både ge och 
förhindra möjlighet till rörelse. Anledningen 
är att väven är endast elastisk på ena hållet.
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Klipps till önskad storlek

För fixering över större områden Enkel hantering

Säker fixering

Behöver inte avlägsnas vid röntgen

Fri från kolofonium och latex
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Egenskaper
Omnifix elastic är genomsläpplig för luft och fukt 
vilket innebär att den är mycket hudvänlig och 
förhindrar maceration av huden. Väven fäster säkert 
men kan ändå tas bort utan smärta och lämnar 
heller inga klisterrester kvar på huden. Omnifix 
elastic absorberar inte röntgenstrålar och behöver 
därför inte avlägsnas före röntgenundersökningar. 
Omnifix elastic är tvärelastisk och smidig att fixera 
över exempelvis leder utan att veck bildas. Väven är 
stum på längden, därför är det viktigt att fixera den 
på rätt håll. På ena hållet ger den bra rörlighet, men 
om väven vänds kan rörelse istället förhindras. Detta 
ger möjlighet till stadga vid behov. Skyddspappret på 
baksidan har ett vågformat stanssnitt som gör att det 
är lätt att avlägsna.
 
Material
100% polyesterväv med hypoallergen häftmassa 
baserad på syntetiskt gummi, fri från kolofonium och 
latex.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk 
produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt 
EU-förordning 2017/745 MDR.    
       
       
       
       

Sortiment Mått Art.nr. Afp Tfp

Omnifix® elastic
Osteril på rulle i ask

2 m x 10 cm 900 601 1 st 64 Afp

10 m x 2,5 cm 900 606 2 st 63 Afp

10 m x 5 cm 900 602 1 st 63 Afp

10 m x 10 cm 900 603 1 st 36 Afp

10 m x 15 cm 900 604 1 st 24 Afp

10 m x 20 cm 900 605 1 st 18 Afp

10 m x 30 cm 900 607 1 st 12 Afp

Fördelar:
För fixering över större områden
Klipps till önskad storlek
Säker fixering
Enkel hantering
Behöver ej avlägsnas vid röntgen
Fri från kolofonium och latex

Indikation
Som förbandsskydd och fixering över stora ytor inom 
alla medicinska områden. Fixering runt leder, koniska 
och runda kroppsdelar. Fixering av mätinstrument, 
sonder, katetrar och dylikt.

Fixeringsinstruktion
Huden måste vara torr vid fixering av fixeringsväven.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se  
www.hartmann.info


