
         OPIS 

 Jednowarstwowa włókninowa opaska kohe-

zyjna– samoprzylepna  (nie ma potrzeby stoso-

wania zapinek ), można stosować także do 

owłosionej skóry itp.  

 Oddychająca 

 Jest produktem wspomagającym proces le-

czenia  

 Może być dzielona na mniejsze odcinki, możli-

wość rozerwania w rękach bez konieczności 

używania nożyczek  

 Dostępna w kilku kolorach, z nadrukiem lub 

bez  

 Dostępne rozmiary: 2,5cm x 4,5m; 5cm x 4,5m; 

7,5cm x 4,5m; 10cm x 4,5m; 15cm x 4,5m 

 Opakowana w folię zabezpieczającą przed 

zabrudzeniem, odwinięciem i zwilgoceniem, 

na foli nadrukowane są niezbędne informacje 

dotyczące produktu. 

ZASTOSOWANIE 

 

 Mocowanie opatrunku, zwłaszcza w miejscach w 

których tradycyjny bandaż mógłby się zsuwać  

 Mocowanie wenflonów 

 Mocowanie szyn unieruchamiających  

 Tworzenie opatrunku kompresyjnego 

Bandaż kohezyjny - instrukcja użytkowania 

     

 

                      INSTRUKCJA UŻYCIA 

1. Miejsce aplikacji powinno być oczyszczone i wysuszone. 

2. Należy odpowiednio dobrać rozmiar bandaża do miejsca aplikacji. 

3. Opatrunek pierwotny, który bandaż ma podtrzymywać powinien być założony bezpośrednio na 

ranę zgodnie z zasadami aseptyki. Jeśli bandaż nie jest wykorzystywany do podtrzymywania 

opatrunku należy pominąć ten punkt 

4. Wyjąć bandaż z opakowania 

5. Założyć bandaż na miejscu docelowym tak, aby jego kolejne warstwy zachodziły na siebie, co 

pozwoli na utrzymywanie się bandaża poprzez działanie kohezyjne. 

6. Jeśli bandaż jest zbyt długi, należy przyciąć go do pożądanej długości. 

7. Wolny koniec bandaża należy docisnąć palcami do poprzednich warstw opatrunku, upewniając 

się, że przylegają do siebie i tworzą bezpieczne połączenie. 

8. Skontrolować, czy opatrunek nie uciska zbyt mocno i nie pojawiają się cechy niedokrwienia, ta-

kie jak bladość czy zasinienie. 

9. Bandaż powinien być zmieniany zgodnie z instrukcją dla opatrunku pierwotnego. Jeśli opatrunek 

nie służy do przytrzymywania opatrunku jałowego, powinien być zmieniony kiedy ulegnie uszko-

dzeniu lub zabrudzeniu, nie rzadziej niż codziennie. 



 

      UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU 

 

 Wyrób przeznaczony do jednorazowego użytku, ponowne użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu 

 Wyrób niejałowy, nie stosować bezpośrednio na rany czy uszkodzony naskórek 

 Nie używać wyrobu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu 

 Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone 

 Opatrunek powinien być zakładany z zachowaniem zasad higieny. 

 W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych takich jak: zaczerwienienie, świąd, wysypka, należy 

usunąć opatrunek i przerwać jego stosowanie. 

 Miejsce aplikacji należy obserwować pod kątem możliwości wystąpienia infekcji (może objawiać bólem, 

zaczerwienieniem, obrzękiem wokół miejsca aplikacji lub gorączką). Jeśli w trakcie stosowania opatrunku 

wystąpi podejrzenie infekcji należy usunąć taśmę i dokonać oględzin miejsca aplikacji w celu podjęcia dal-

szych decyzji terapeutycznych. 

 Produkt zawiera lateks. Nie stosować u osób uczulonych. 

 Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przechowywać w pomieszczeniach, w któ-

rych utrzymana jest stała temperatura w przedziale od +5 do +35 °C, a w wilgotności od 35% do 70% 


