3M™ Coban™ 2 Lite - Twee Lagen Compressiesysteem
Ontwikkeld met een intelligente compressiedynamiek

Effectieve

compressie met gereduceerde druk
Het 3M Coban 2 Lite - Twee Lagen Compressiesysteem is speciaal
ontwikkeld om te voorzien in optimale therapeutische compressie.
Dit in combinatie met comfort voor patiënten die volledige compressie moeilijk kunnen verdragen. Het systeem is geschikt voor:
•• Patiënten met gemengd vaatlijden en een Enkel/Arm Index
(EAI) groter of gelijk aan 0.5
•• Patiënten die (nog) niet gewend zijn aan volledige compressie of
volledige compressie (nog) niet kunnen verdragen
•• Patiënten met een fragiele bouw
•• Minder mobiele patiënten
Coban 2 Lite vermindert het risico op huidbeschadiging bij patiënten met een EAI groter of gelijk aan 0.5. Hierdoor staat het systeem
borg staat voor een veilige, comfortabele en effectieve behandelmethode voor de behandeling van oedeem bij arteriële en veneuze
ulcera.
Coban 2 Lite - Twee Lagen Compressiesysteem is latexvrij

3M™ Coban™ 2 Lite - Twee Lagen Compressiesysteem
Optimaal comfort door een lage rustdruk

Patiëntencomfort verhoogt therapietrouw

Speciaal ontwikkeld voor patiënten met gemengd vaatlijden
en patiënten die volledige compressie moeilijk verdragen.
Coban 2 Lite voorziet in dezelfde dynamische werkdruk als
het originele Coban 2 lagen compressiesysteem, met een 25%
lagere rustdruk.

Omdat het comfortabel is, zal het Coban 2 Lite compressiesysteem beter verdragen worden door de patiënt. Dit verhoogt de
therapietrouw en bevordert de effectiviteit van de behandeling.

Effectieve, therapeutische compressie
Coban 2 Lite is een veilig, comfortabel en effectief compressiesysteem voor de behandeling van oedeem welke gerelateerd is
aan o.a. Ulcus Cruris, lymfoedeem en andere aandoeningen waar
voor compressietherapie geïndiceerd is. Dankzij het inelastische
systeem en de effectieve compressie wordt de spierpomp optimaal
ondersteund om vocht af te voeren en oedeem te reduceren.

Minder kans op afzakken
De materialen zijn ontwikkeld om te voorzien in een intelligente
compressiedynamiek voor de meest effectieve compressie. De gepatenteerde, cohesieve zwachtels verkleven aan elkaar en vormen
een inelastische koker welke mechanisch hecht aan de huid. Dit
voorkomt afzakken van de zwachtels.

Compressietherapie voor al uw patiënten
Voor oedeemtherapie bij een Ulcus Cruris van veneuze aard biedt
3M het Coban 2 Lagen Compressiesysteem aan. Het artikelnummer is 2094.

Ontwikkeld voor dagelijks gebruik
Het dunne, lichte en ademende compressiesysteem zorgt
ervoor dat de patiënt eigen schoeisel past. Hierdoor wordt
de mobiliteit verhoogd en kunnen dagelijkse activiteiten
eenvoudiger worden uitgevoerd.

Eenvoudig en snel aan te brengen
De applicatietechniek is makkelijk aan te leren, dankzij
slechts twee lagen.

Minder risico op fouten
Het compressiesysteem is ontwikkeld om onder volledige
spanning aan te brengen, waardoor het risico op onregelmatige
drukverdeling minimaal is.

Meer Weten?

Bezoek onze website op www.3M.nl/coban of neem contact op
met uw lokale 3M vertegenwoordiger.
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Productomschrijving / Maat

10 cm x 2,7 m (Niet uitgerekt)
10 cm x 4,7 m (Uitgerekt)
10 cm x 3,2 m (Niet uitgerekt)
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Rollen/Box

Doos/Overdoos

2 rollen, 1 van elke
rol
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