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Opaski usztywniające

lekkie gipsy

Nowoczesne
materiały
do usztywniania kończyn
zamiast tradycyjnego gipsu

Lekkie i nowoczesne
3MTM Soft CastTM - opaska półsztywna.
3MTM ScotchcastTM - opaska sztywna.
Tutaj kupisz:

Dystrybutor produktów immobilizacyjnych:
ARMEDICAL S.C.
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Kasprzaka 74
tel. fax: +48 32 261 71 36
fax: +48 32 268 63 05
e-mail: biuro@armedical.pl
www.armedical.pl

3M Poland Sp. z o.o.,
Al. Katowicka 117,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn,
tel. 22 739 60 00,
fax. 22 739 60 01. www.3m.pl
3M, Soft Cast™, Scotchcast™ są znakami
handlowymi 3M
© 3M 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Nowoczesne

Ilość i szerokość opasek ScotchcastTM Plus w zależności od miejsca unieruchomienia
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Technika nakładania Scotchcast Plus
1. Nałóż podkład na miejsce aplikacji
- przy Scotchcast Plus - dwie warstwy waty izolacyjnej (Cast Padding) i/lub pończochy (3M Stockinet).*
- przy Soft Cast jedną lub dwie warstwy pończochy

10 cm
12,5 cm
1 m Stockinet 10 cm

5 cm

10 cm

12,5 cm

50 m Stockinet 5 cm

75 m Stockinet 7,5 cm

1,5 m Stockinet 20 cm

2. Nałóż rękawice ochronne.

opatrunek
ramienny

3. Przygotuj pierwszą opaskę. Są dwa sposoby aplikacji.

opatrunek
przedramienny

opatrunek marszowy
na goleń

opatrunek
stopowo-udowy

- zanurz opaskę w wodzie o temperaturze pokojowej (im woda cieplejsza, tym czas aktywacji krótszy) na 3-5 sek., wtedy
usztywnienie nastąpi po około 5-6 min. Czas można skrócić do około 3 min ściskając opaskę 2-3 razy w wodzie.
- nie mocz opaski - czas wydłuża się w ten sposób do kilkunastu minut (można go regulować poprzez zwilżanie).
Uwaga! „śliskość” suchej opaski obniża się.
4. Owijaj opaskę na “zakładkę” od 1/2 do 2/3 jej szerokości. Opaska jak i wata łatwo rozciąga się poprzecznie nie tworząc fałd.
Zwracaj uwagę, by opaska nie była zbyt mocno napinana w kierunku podłużnym (przy owijaniu uwzględnij elastyczność
opaski). Zbyt mocne napięcie w kierunku podłużnym może spowodować obrzęk.
5. Wykonaj do 3 warstw Scotchcast Plus / Soft Cast w przypadku unieruchomienia nie przenoszącego ciężaru, w innych do
4-6 warstw.
6. Zostaw 0,5-1 cm stokinety przy krawędziach opatrunku, by uniknąć uszkodzeń skóry.

7,5 cm

7,5 cm

10 cm

7. Wymodeluj unieruchomienie na kończynę. Dobry rezultat daje owinięcie zwilżonym bandażem na około 2-3 min.

75 cm Stockinet 7,5 cm

50 cm Stockinet 5 cm

75 cm Stockinet 7,5 cm

10 cm
12 cm
1,25 m Stockinet 10 cm

8. Po około 10 min od wykonania, opatrunek jest wystarczająco sztywny do unieruchomienia, po dalszych 20 min nabiera
100% właściwości usztywniających.
9. Poinformuj pacjenta, że w przypadku zamoczenia unieruchomienia, należy je wysuszyć, np. suszarką - zimnym powietrzem
- dotyczy tylko opatrunku z Soft CastTM lub opatrunku metodą CombicastTM.
Jest to przykładowy sposób aplikacji, będący podstawą do opracowania przez lekarza indywidualnego sposobu aplikacji.

Przechowywanie
Uszkodzenie (przebicie) opakowania powoduje stwardnienie rolki, czyniąc ją bezużyteczną. Przed otwarciem opakowania
należy ją ścisnąć, rolka powinna być miękka.
Informacja, którą należy przekazać pacjentowi:
Po zamoczeniu, opatrunek należy wytrzeć do sucha ręcznikiem, a następnie suszyć suszarką do włosów zimnym powietrzem,
kilka do kilkunastu minut, w zależności od powierzchni opatrunku. Niestaranne wysuszenie unieruchomienia może
spowodować macerację skóry - dotyczy tylko opatrunku z Soft CastTM lub opatrunku metodą CombicastTM.
*Najlepszy efekt leczenia uzyskamy stosując Stockinet (podkład) i watę firmy 3M.

Dostępne kolory
3M TM Soft Cast TM

Dostępne kolory
Scotchcast TM

