Banda˝e kompresyjne
na ka˝dà okazj´

DoskonałoÊç natury prostota
i skutecznoÊç

Banda˝e kompresyjne

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
DLA ZDROWIA PACJENTÓW

Kompresjoterapi´ najogólniej mo˝na
okreÊliç jako oddziaływanie ciÊnienia
zewn´trznego na wybrane cz´Êci ciała.
To brzmi bardzo prosto. Jednak w praktyce skutecznoÊç tej podstawowej terapii
jest niedoceniana. Rozwój technologii oraz
wieloletnie doÊwiadczenie w produkcji
ró˝nych banda˝y pozwolił stworzyç asortyment skuteczny tak, jak najbardziej wyraﬁnowane urzàdzenia medyczne.
Obecnie leczenie kompresyjne za pomocà banda˝y z sukcesem jest
stosowane przy wielu wskazaniach medycznych poczàwszy od niewydolnoÊci ˝ylnej, ˝ylnych owrzodzeƒ podudzi i obrz´ków limfatycznych
a˝ do monstrualnych obrz´ków, kontuzji sportowych i tym podobnych.
Ka˝de schorzenie wymaga specyﬁcznej terapii kompresyjnej, do której
potrzebne sà banda˝e o ró˝nych właÊciwoÊciach.
BSN medical dla osiàgni´cia skucesów w leczeniu zapewnia produkty
zaspokajajàce pełny zakres potrzeb.

SZCZEGÓŁOWE ZASTOSOWANIA

Wybór adekwatnego banda˝a kompresyjnego zale˝y przede wszystkim od leczonego schorzenia. Schorzenia ﬂebologiczne
sà leczone w inny sposób ni˝ ortopedyczne. Innych banda˝y wymaga te˝ rehabilitacja zalecana przez ﬁzjoterapeutów.
Wskazania ﬂebologiczne:
• terapia obrz´ku
• dla wsparcia pracy ˝ył gł´bokich,
gdy musi byç wywierane wysokie ciÊnienie
• dla wsparcia działania pompy mi´Êniowej
poprzez wywieranie wysokiego ciÊnienia
u mobilnych pacjentów
• gdy konieczne jest uzyskanie niskiego ciÊnienia spoczynkowego dla komfortu pacjenta

Praca mi´Êni wywierajàca
czasowe ciÊnienie nazywana jest
„ciÊnieniem roboczym”.

Tkane elastyczne banda˝e małej rozciàgliwoÊci
(„short stretch”) charakteryzujà si´ niskim ciÊnieniem
spoczynkowym i wysokim roboczym.

Wskazania w ortopedii i ﬁzjoterapii:
• zapobieganie obrz´kom
w leczeniu urazów stawów
• gdy wymagane jest czasowe
lub długotrwa∏e unieruchomienie

CiÊnienie wywierane na tkanki
organizmu, gdy mi´Ênie nie pracujà
jest nazywane „ciÊnieniem
spoczynkowym”.

Włókna elastomerowe zastosowane w banda˝ach
Êredniej („medium stretch”) i du˝ej rozciàgliwoÊci
(„long stretch”) charakteryzujà si´ wysokim ciÊnieniem
spoczynkowym.

Charakterystyka produktu

BANDA˚E MAŁEJ ROZCIÑGLIWOÂCI (SHORT STRETCH)
Wysokie ciÊnienie robocze przy niskim ciÊnieniu spoczynowym aktywnie wspiera prac´ pompy mi´Êniowej

Wskazania
Dla ﬂebologicznych i limfologicznych schorzeƒ takich jak: ˝ylaki, zapalenie ˝ył, zakrzepica ˝ył gł´bokich, chroniczna
niewydolnoÊç ˝ylna (w tym ˝ylne owrzodzenia podudzi i obrz´k ˝ylny), pierwotny i wtórny obrz´k limfatyczny, po zabiegach
chirurgicznych na ˝yłach, po skleroterapii.

Comprilan®
• mała rozciàgliwoÊç („short strech”)
• przepuszczajàcy powietrze, nie zawiera latexu, 100% bawełny
• przeznaczony szczególnie dla skóry wra˝liwej
• dopasowujàcy si´ do ciała, wysoki komfort noszenia
• nadaje si´ do sterylizacji w autoklawie, wielokrotnego u˝ytku
• idealny dla wielowarstwowego banda˝owania

Compridur®
• ultra mała rozciàgliwoÊç („ultra short strech”),
stabilna kompresja
• przepuszczajàcy powietrze, przyjazny dla skóry,
nie zawiera latexu
• dopasowujàcy si´ do ciała, wysoki komfort noszenia
• nadaje si´ do sterylizacji w autoklawie
• wielokrotnego u˝ycia, bardzo odporny za zu˝ycie

Comprihaft®
• mała rozciàgliwoÊç („short strech”)
• samoprzylepna kohezyjna powłoka latexowa: nie zsuwa si´
• przepuszczajàcy powietrze, przyjazny dla skóry, 100% bawełny
• dopasowujàcy si´ do ciała, wysoki komfort noszenia
• nadaje si´ do sterylizacji w autoklawie

Charakterystyka produktu

˚ELOWE BANDA˚E Z CYNKIEM
Bardzo niskie ciÊnienie spoczynkowe i wysokie robocze do zastosowania we ﬂebologii i ortopedii

Wskazania
Banda˝e kompresyjne dla schorzeƒ ﬂebologicznych takich jak: chroniczna niewydolnoÊç ˝ylna (w tym ˝ylne owrzodzenia
podudzi i obrz´k ˝ylny), zapalenie ˝ył, zakrzepica ˝ył gł´bokich.
Jako banda˝e podtrzymujàce dla urazów wiàzadeł w sporcie takich jak: przemieszczenia, kontuzje, zwichni´cia
albo skr´cenia, po zdj´ciu opatrunku gipsowego lub do reducji obrz´ków pourazowych

Gelocast®
• półsztywny, 100% bawełny
• równomiernie pokryty ˝elem z tlenkiem cynku
• szybkoschnàcy, łatwy w aplikacji
• nie zawiera ˝elatyny

Gelocast® elastic
• półsztywny, zawiera w∏ókna bawełny i poliamidu
• równomiernie pokryty ˝elem z tlenkiem cynku
• szybkoschnàcy, łatwy w aplikacji
• nie zawiera ˝elatyny

Gelostretch®
• półsztywny, zawiera w∏ókna bawełny i poliamidu
• równomiernie pokryty ˝elem z tlenkiem cynku
• rozciàgliwy wzdłu˝ i wszerz (“bielastic”),
wysoka formowalnoÊç, łatwoÊç nadawania kształtu
• szybkoschnàcy, nie potrzebuje ci´cia
• nie zawiera ˝elatyny

Charakterystyka produktu

BANDA˚E ÂREDNIEJ ROZCIÑGLIWOÂCI (MEDIUM
STRETCH) I DU˚EJ ROZCIÑGLIWOÂCI (LONG STRETCH)
Niskie ciÊnienie robocze i wysokie ciÊnienie spoczynkowe

Wskazania
Jako banda˝e podtrzymujàce lub banda˝e kompresyjne dla urazów wiàzadeł piszczelowych pobocznych lub dla stabilizacji przy takich obra˝eniach jak przemieszczenia, kontuzje, zwichni´cia, zapalenia pochewek Êci´gnistych lub obrz´ki
pourazowe.
Jako banda˝e kompresyjne w zastosowaniach ﬂebologicznych, takich jak: po leczeniu chorób ˝ył lub w proﬁlaktyce
zakrzepicy.

Eloﬂex®Lycra
• banda˝ Êrenio rozciàgliwy („medium stretch”), stabilna kompresja
• lekka kompresja
• delikatny dla skóry, mi´kka w dotyku dzianina i mi´kkie brzegi banda˝a
• przyjazny dla skóry, przepuszczajàcy powietrze,
nie zawiera latexu
• nadajàcy si´ do prania w 40° i do sterylizacji w autoklawie
• zachowuje właÊciwoÊci nawet przy intensywnym poceniu si´
i stosowaniu maÊci

Eloﬂex®
• banda˝ du˝ej rozciàgliwoÊci („long stretch”), stabilna kompresja
• delikatny dla skóry, mi´kka w dotyku dzianina
i mi´kkie brzegi banda˝a
• przyjazny dla skóry, przepuszczajàcy powietrze,
nie zawiera latexu
• nadajàcy si´ do prania w 40° i do sterylizacji w autoklawie
• zachowuje właÊciwoÊci nawet przy intensywnym poceniu si´
i stosowaniu maÊci

Elodur®ﬁne
• banda˝ du˝ej rozciàgliwoÊci („long stretch”), stabilna kompresja
• lekka kompresja
• przyjazny dla skóry, przepuszczajàcy powietrze,
nie zawiera latexu
• nadajàcy si´ do sterylizacji w autoklawie

Elodur®forte
• banda˝ du˝ej rozciàgliwoÊci („long stretch”), stabilna kompresja
• silna kompresja
• delikatny dla skóry, mi´kka w dotyku dzianina
i mi´kkie brzegi banda˝a
• przyjazny dla skóry, przepuszczajàcy powietrze,
nie zawiera latexu
• nadajàcy si´ do prania w 40° i do sterylizacji w autoklawie
• zachowuje właÊciwoÊci nawet przy intensywnym poceniu si´
i stosowaniu maÊci

Podsumowanie wskazaƒ

WYBÓR PRODUKTU
Dopasowanie ró˝nej kompresji do specyﬁcznych schorzeƒ

Banda˝e
małej rozciàgliwoÊci
(„short stretch”)

NiewydolnoÊç ˝ylna
˚ylne owrzodzenia podudzi

˚elowe banda˝e
z cynkiem

Banda˝e Êredniej („medium
stretch”) i du˝ej rozciàgliwoÊci („long stretch”)
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Po operacjach ˝ylnych
Proﬁlaktyka zakrzepic
Zakrzepica ˝ył gł´bokich
Obrz´k limfatyczny
Obrz´ki pourazowe
Kontuzje, dyslokacje, napi´cia/
skr´cenia, stan zapalny Êci´gien

Banda˝e kompresyjne

Informacje handlowe
®

Comprilan
Banda˝ małej rozciàgliwoÊci
„short stretch" - 90 %
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Compridur

Banda˝ ultra małej rozciàgliwoÊci
„ultra short stretch" - 75%

®

Comprihaft
Banda˝ kohezyjny małej rozciàgliwoÊci
„short stretch" - 90%

®

Eloflex Lycra
Banda˝ Êredniej rozciàgliwoÊci
„medium stretch" - 130%
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®

Eloflex

Banda˝ du˝ej rozciàgliwoÊci
„long stretch" - 180%

®

Elodur fine
Banda˝ du˝ej rozciàgliwoÊci
„long stretch" - 170%
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®

Elodur forte
Banda˝ du˝ej rozciàgliwoÊci
„long stretch" - 175%

Gelocast
˚elowy banda˝ z cynkiem
nieelastyczny
®

Gelocast elastic
˚elowy banda˝ z cynkiem
elastic
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Gelostretch
˚elowy banda˝ z cynkiem rozciàgliwy
wzdłu˝ i w poprzek („bielastic")
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