
Tubifast® TwoWay Stretch® är ett lätt, elastiskt tubbandage med stretch både på längden och på 
bredden. Patienterna får både större rörelsefrihet och ökad komfort. Det är perfekt för fixering av 
förband1,2,4 och för att täcka huden, oavsett kroppsdel1,2-9. Tubifast kan med fördel också användas 
för att fixera omslag2,3,5-9 eller under gips. Tubifast TwoWay Stretch håller förband säkert på plats 
utan tejp, nålar och knytband1,2. Det är enkelt att använda1,2,3. 

Tubbandage för fixering av förband, med stretch 
både på längden och på bredden

• Tubifast® TwoWay Stretch® 

fixerar säkert förband utan 
nålar och tejp1,2

 
• Lättanvänt: klipp till 

önskad storlek och dra över 
förbandet så att det sitter 
jämnt1,2,3

• Förbandet är lätt elastiskt 
för att ge patienterna full 
rörelsefrihet1 

• Stort urval av längder för 
god kostnadseffektivitet 

• Genom att Tubifast TwoWay 
Stretch har stretchfunktion 
både på längden och på 
bredden får patienterna 
full rörelsefrihet och extra 
komfort1

Tubifast TwoWay Stretch finns 
i 5 färgkodade bredder. Det 
är utvecklat för god passform 
över alla kroppsdelar, 
oberoende av form och 
storlek

Tubifast® TwoWay Stretch® 



Så här fungerar Tubifast TwoWay Stretch
Tubifast® TwoWay Stretch® tillverkas av viskos med mycket tunna 
invävda elastantrådar i materialets bredd- och längdriktning som 
ger viss elasticitet1.  

Tubifast TwoWay Stretch fixerar förband säkert – det behövs varken 
nålar eller tejp2. Genom att förbandet har stretch både på bredden 
och på längden får patienterna full rörelsefrihet1.  

Tubifast TwoWay Stretch finns i fem bredder och är utformat för 
perfekt passform på alla kroppsdelar, oberoende av form och 
storlek.  

Varje storlek identifieras med en färgad linje som är invävd i 
förbandet. Det är lätt att använda: klipp till önskad storlek och dra 
över förbandet så att det sitter jämnt1,2,3  

Fördelar med Tubifast TwoWay Stretch
• Tubifast TwoWay Stretch fixerar förband säkert tack vare sin 

stretchfunktion både på bredden och på längden och ger 
patienterna större rörelsefrihet1 

• Stort utbud av längder 

• Lättanvänt: klipp till önskad storlek och dra över förbandet så att 
det sitter jämnt1,2,3  

• Sortiment med lättidentifierade färgkodade storlekar för att passa 
från smalaste extremitet till bröstkorgen hos en vuxen.  

Användningsområden
Tubifast TwoWay Stretch kan användas för att fixera förband och 
täcka huden på alla delar av kroppen. Det kan med fördel också 
användas för att hålla omslag på plats eller under gips.  

Tack vare tubkonstruktionen är Tubifast TwoWay Stretch särskilt väl 
lämpat för att hålla förband på plats på områden som är svåra att 
lägga om, till exempel på amputationsstumpar2.
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Så här används Tubifast® TwoWay Stretch®

1. Välj först rätt bredd på bandaget med hjälp av 
färgkodningen. Klipp sedan till önskad längd.

3.  Positionera Tubifast TwoWay Stretch så 
att förbandet täcks. För mer avancerade 
applikationer finns illustrerade stegvisa 
instruktioner.

2. Sträck Tubifast® TwoWay Stretch® över det 
berörda området.
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Sortiment Tubifast TwoWay Stretch

Produkt Bredd x längd Extremitet Art.nr PIP-kod NHS-kod

RÖD LINJE

Små 

extremiteter

3,5 cm x 1 m 9-18 cm 2480 005-0088 –

3,5 cm x 10 m 9-18 cm 2434 026-8698 EGP115

GRÖN LINJE

Små och med-

elstora extremi-

teter

5 cm x 1 m 14-24 cm 2481 005-0039 –

5 cm x 3 m 14-24 cm 2485 255-1885 –

5 cm x 5 m 14-24 cm 3555 255-5803 –

5 cm x 10 m 14-24 cm 2436 026-8680 EGP117

BLÅ LINJE 

Större 

extremiteter

7,5 cm x 1 m 24-40 cm 2482 004-9924 –

7,5 cm x 3 m 24-40 cm 2486 255-1877 –

7,5 cm x 5 m 24-40 cm 3556 255-5811 –

7,5 cm x 10 m 24-40 cm 2438 026-6924 EGP119

GUL LINJE

Extra stora 

extremiteter, 

huvuden, 

bröstkorgen på 

barn

10,75 cm x 1m 35-64 cm 2483 023-6539 –

10,75 cm x 3 m 35-64 cm 2487 255-1869 –

10,75 cm x 5 m 35-64 cm 3557 255-5829 –

10,75 cm x 10 m 35-64 cm 2440 000-6221 EGP121

LILA LINJE 

Bröstkorgen 

på vuxna

20 cm x 1 m 64-130 cm 2479 324-1452 –

20 cm x 5 m 64-130 cm 3558 324-1486 –

20 cm x 10 m 64-130 cm 2444 – EGP107

Tubifast TwoWay Stretch levereras i singelförpackning

Tvättråd

Fiberinnehåll
Viskos, elastan och polyamid

Naturgummilatex ingår varken i Tubifast TwoWay eller dess förpackning


