
Peha-haft® color 
Kohesiv elastisk latexfri fixeringsbinda i färg

Elastisk latexfri fixeringsbinda som häftar i 
sig själv och som är enkel att klippa av när 
förbandet är stabiliserat. Fixeringen avslutas 
med ett lätt tryck utan någon ytterligare 
förslutning. Färgen gör att Peha-haft color 
ser fräsch ut längre än en vit binda.
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Ingen ytterligare fixering krävs

Peha-haft color har
en elasticitet på 100 %

Fungerar för alla typer av fixering1
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Egenskaper
Peha-haft color har en kräppad struktur och en 
ytbeläggning som gör att bindan sitter säkert på 
plats. Detta gäller även över kroppsdelar som 
normalt är svåra att bandagera. Bindan är häftande 
på båda sidor och det räcker att linda bindan ett 
fåtal varv och avsluta med ett lätt tryck på bindans 
ände för fixering. Ingen ytterligare fixering krävs. 
Bindan häftar endast mot sig själv, inte mot hud, 
hår eller kläder. De få antal lindningsvarv ger en 
låg materialförbrukning. Bindan har en mycket 
hög genomsläpplighet för luft, tack vare den 
öppna vävstrukturen. Bindan har även en hög 
absorptionskapacitet på grund av den höga andelen 
naturliga fibrer. Peha-haft color är både hudvänlig 
och behaglig att bära.

Material
40% bomull, 31% viskos, 29% polyamid med 
en speciell latexfri beläggning. Bindan finns 
i färgerna röd och blå. Peha-haft color kan 
steriliseras i autoklav. Produkten är klassificerad som 
medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt 
enligt EU-direktiv 93/42/EEC. 
Utsträckt längd: 20 m
Outsträckt längd: ca 10 m
Elasticitet: 100%
    
       
       
    

Sortiment Mått Färg Art.nr. Afp Tfp

Peha-haft®color
Styckförpackade i ask

20 m x 6 cm röd 932 460 1 st 24 Afp

20 m x 8 cm röd 932 461 1 st 24 Afp

20 m x 10 cm röd 932 462 1 st 24 Afp

20 m x 6 cm blå 932 473 1 st 24 Afp

20 m x 8 cm blå 932 474 1 st 24 Afp

20 m x 10 cm blå 932 475 1 st 24 Afp

Fördelar:
Bekväm att bära
Ekonomisk
Många användningsområden
Självförslutande
Latexfri

Indikation 
Till alla typer av fixering av förband. Fungerar 
utmärkt över aktiva leder samt fixering av förband 
vid huvud och fingrar. Fixerar även polstermaterial 
och kanyler. Kan fungera som lättare stödbinda. 
Passar alla användare som är allergiska mot latex.
Kontraindikationer: Inga kända.
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