
Tubifast® garments med TwoWay Stretch® teknologi er et sortiment med bruksklare1 plagg som
brukes til våt eller tørr "wrapping"3-5 og fiksering av bandasjer5.  

Bruksklare plagg 

• Kontruksjonen 
med two-way 
stretch gir full 
bevegelsesfrihet1 

SoftSeam-teknologi® 
reduserer irritasjon ved 
sensitiv hud1

• Praktisk, rask og  
enkel måte å bruke 
tørr og våt "wrapping" 
på2-5 uten nåler, tape 
eller lignende1 

• Størrelser tilgjengelig 
for barn fra 6 måneder 
til 14 år2-4 

• Komfortabel å bruke 
under nattøy og 
vanlige klær1

Tubifast® garments   
med TwoWay Stretch® teknologi



Hvordan fungerer Tubifast® garments med 
TwoWay Stretch® teknologi
Klar-til-bruk1 Tubifast® garments med TwoWay Stretch® 
teknologi for fiksering av bandasjer5 og for tørr og våt 
“wrapping”2-5, tilgjengelig i trøyer, trøye med integrerte votter 
(6-24 mnd), leggings, strømpebukse, sokker og hansker. For 
barn fra seks måneder og oppover. 

Uten tape, nåler eller bånd2, er Tubifast garments med 
TwoWay Stretch teknologi1 enkel å ta på5, og tillater full 
bevegelsesfrihet. Behagelig å ha på under nattøy og vanlige 
klær1, og bidrar til å fremme aktive dager og rolige netter.

Fordeler med Tubifast Garments med TwoWay 
Stretch teknologi
• Flate sømmer for å hindre irritasjon av sensitiv hud1  

• Praktisk for "wrapping"2-5  

• Komfortabel å bruke under nattøy og vanlige klær1  

• Bevegelsesfrihet1  

• Tilgjengelig i trøyer, trøye med votter, leggings, 
strømpebuke, sokker og hansker. 

Materiale
Viskose, elastan og polyamid

Vaskeinstruks
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Bruksområder
Våt “wrapping” er en prosedyre som brukes ved behandling av 
atopisk eksem og involverer bruken av en mykgjørende krem 
eller salve under bekledningen. En mykgjørende krem påføres 
det berørte området og blir deretter dekket med Tubifast 
garments eller Tubifast® tubulær bandasje trukket med vann. 
Kombinasjonen krem og våt bekledning holder huden fuktig 
og bidrar til å redusere inflammasjon.  

Den fuktige Tubifast garment med TwoWay Stretch teknologi 
eller bandasjen fungerer også som et støttelag slik at den 
mykgjørende kremen er i kontakt med huden. Det fuktige 
laget kjøler ned og lindrer huden, som igjen bidrar til å 
redusere kløe. Deretter påføres enda et tørt plagg slik at 
brukerens klær holdes tørre. Dette hindrer også brukeren i å 
klø hardt på huden og forårsake ytterligere skade.  

Tørr "wrapping" er en lignende prosess som våt "wrapping". 
Først appliseres en mykgjørende krem på det berørte 
området, og dekkes deretter med et tørt lag Tubifast garments 
med TwoWay Stretch teknologi eller Tubifast tubulær 
bandasje. 
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VIKTIG INFORMASJON: Det anbefales at Tubifast garment med TwoWay 
Stretch teknologi brukes i riktig størrelse, tilpasset alder. Hvis du er 
i tvil om størrelse, velg en større størrelse, for eksempel om barnet 
bruker bleie under bekledningen.

Tubifast garments with TwoWay Stretch teknologi 
sortiment

*Measure at joint

Art. nr Beskrivelse Antall i 
eske 

Antall i 
kartong

992007 Trøye med integrerte votter 
6-24 mnd 1 30

992008 Trøye 2-5 år 1 30

992009 Trøye 5-8 år 1 30

992010 Trøye 8-11 år 1 30

992011 Trøye 11-14 år 1 30

992012 Strømpebukse 6-24 mnd 1 30

992013 Leggings 2-5 år 1 30

992014 Leggings 5-8 år 1 30

992015 Leggings 8-11 år 1 30

992016 Leggings 11-14 år 1 30

992017 Sokker one size 1 42

5922 Hansker barn extra small 1 42

5923 Hansker barn small 1 42

5921
Hansker barn medium-

large/voksen small
1 42

5920
Hansker voksen medium/

large
1 42


