
Soffban polstervadd®   

Syntetiskt och naturligt polstervadd

Tillgänglig i   
Syntet eller Natural

Formbart

Lätt att riva

Vattenavvisande eller 
absorberande

Stort urval    
av storlekar



Soffban  Polstervadd®

     Syntet (100% Polyester)              Natural (100% Viskos)

Autoklaverbar

Vattentåligt pappershölje

Formbar
Soffban är myckt mjuk och formbar. 
Detta ger en enkel applicering och ett perfekt 
resultat.

Utmärkt skydd
®Soffban  har hög materialtäthet som ger utmärkt, 

polstring och skydd för patienten, och den reducerar 
risiken för skav och sår orsakad av gipset. Mjuk

Soffabn Natural 100% Viskos är mjuk och bekväm
för patienten samtidigt som den ger en bra vaddering
och skydd föranvändaren.

Soffban är innesluten i ett pappershölje vilket 
är vattenavvisande. Detta gör produkten lätt att autoclavera 
och minskar mängden plast som används vid packning.

Soffban är autoclaverbar utan att man behöver avlägsna
skyddspappret.  Man kan använda Soffban vid alla
behandlingar där man önskar eller kräver sterilitet.

Autoklaverbar
Soffban är innesluten i ett pappershölje vilket
är vattenavvisande. Detta gör produkten lätt att autoclavera
och minskar mängden plast som används vid packning.
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Syntet    71464-01
71467-01
71486-05
71465-01
71466-01

Plus   71482-05
71482-04
71482-01
71482-02
71482-03

Natural   71472-00
71473-00
71469-00
71470-00
71471-00

5cm x 2.7m
7.5cm x 2.7m
10cm x 2.7m
15cm x 2.7m
20cm x 2.7m

5cm x 2.7m
7.5cm x 2.7m
10cm x 2,7m
15cm x 2,7m
20cm x 2,7m

5cm x 2.7m
7.5cm x 2.7m
10cm x 2.7m
15cm x 2.7m
20cm x 2.7m

12 rl        288 rl
12 rl        192 rl
12 rl        144 rl
12 rl          96 rl

6 rl          72 rl

12 rl        288 rl
12 rl        192 rl
12 rl        144 rl
12 rl          96 rl

6 rl          72 rl

12 rl       288 rl
12 rl       192 rl
12 rl       144 rl
12 rl         96 rl

6 rl         72 rl

2” x 20’ 
3” x 20’
4” x 20’
5” x 20’
6” x ö20’Storlek  Förp       Transport

Beställnings Information
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Lätt att riva
®Soffban  är lätt att riva vilket gör den bekväm och

lätt att applicera utan att utsätta patientens frakturer
skador för onödig stress.

Vattenavvisande
®Soffban  är vatten tålig.

Den låter fukt och vatten avrinna/dunsta och
behåller sin vadderingsförmåga.

Absorberande
Soffban Natural absorberar hudfukt och sårsekret.

Lätt att riva
®Soffban  är lätt att riva vilket gör den bekväm och

lätt att applicera utan att utsätta patientens frakturer
skador för onödig stress.

Vattenavvisande
®Soffban  är vatten tålig.

Den låter fukt och vatten avrinna/dunsta och
behåller sin vadderingsförmåga.

Formbar
Soffban är myckt mjuk och formbar. 
Detta ger en enkel applicering och ett perfekt 
resultat.

Antiodör
Soffban Plus innehåller ämnet Biocryl vilket förhindrar
dålig lukt från långvarigt instängd hud.
Förutom att Soffban Plus är lite kraftigare i materialet så har det samma egenskaper som syntetlindan.

Plus   (90% Polyester 10% Biocryl)
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