Kompressionsbehandling

Pütterbinde

Pütterbinde en speciellt stark, kortsträckt binda i kräppad bomull med
textilelasticitet gjord i 100% bomull, som är speciellt lämplig för den
motrullade lindningsteknik för kompressionsbehandling enligt Pütter.
Fungerar utmärkt att använda till alla kända lindnings-metoder. Den
kraftiga väven ger hög kompression med högt arbetstryck och lågt
vilotryck. Huvudsaken är att kompressionen blir den rätta. Varje binda är
märkt med tvättråd.
Varning! Om smärta upplevs efter att bindan applicerats, som inte
försvinner när patienten rör sig, måste förbandet tas av och lindas om igen.
Produktnamn

Artnr.

Specifikation

Antal i frp

Pütterbinde
Pütterbinde
Pütterbinde
Pütterbinde

931806
931814
931815
931816

5m x 6cm
5m x 8cm
5m x 10cm
5m x 12cm

10st
10st
10st
10st

Levereras 10 och 10 i ask med förbandsclip. Utsträckt längd ca 5m

För lindningsteknik, vänd på kortet.
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Lindningsinstruktion

Placera foten i rät
vinkeln mot
benet, börja det
första varvet vid
tåbasleden och
linda utåt.

Efter 2-3 varv
runt mellanfoten
ska bindan täcka
hälen och komma
tillbaka över
ankeln.

För varje varv,
först över och
sedan under,
kanterna på den
först häl-turen
”säkras” denna.
Efter ett ytterligare varv runt
mellan-foten, ska
bandage korsa
ankelleden.

Fortsätt sedan
upp mot vaden
med en lång tur
som följer
bindans
sträckning.

Från knävecket
lindas förbandet
ett varv runt
benet, följer
benets form och
täcker på
nervägen
eventuella glipor i
bandaget.

Den andra
bindan appliceras
i motsatt riktning
jämfört med en
första. Börjar på
utsidan av foten
mot insidan av
ankeln, runt
hälen.

Följande två varv
fixerar den under
och övre kanten
på den första
hälturen.

Slutligen , ett
varv runt
mellanfoten och
sedan upp och
tillbaka ner runt
underbenet på
samma sätt som
den första
bindan. Fäst
bindan med
förbands-clipet
eller med tejp (ex.
Omniplast)

Några kom ihåg:
- Bästa tiden att linda är på morgonen
- Polstra för bästa effekt, material Rolta, Ligasano
- Bindan kan sitta på i flera dagar
- Patienten uppmanas att promenera och ”röra” på
fötterna vid stillasittande

