
Solução rápida e versátil para a 
proteção de cortes e ferimentos ligeiros.

Auto-aderente
Só adere a si própria e não à pele, aos pêlos ou 
à ferida.
Não deixa resíduos na pele.
Pode ser usada em pele molhada, suja e oleosa.
Resistente, não descola com líquidos ou com o suor.

 Em espuma de poliuretano
 Altamente absorvente, não deixa o sangue sujar as 
peças ou superfícies.
Elevada elasticidade para maior conforto e total 
liberdade de movimentos.
Transpirável e resistente à água.

Simples de usar e altamente versátil
 Basta cortar à medida (sem necessidade de 
qualquer ferramenta) e aplicar.
Maleável, adapta-se facilmente à zona da ferida.
Aplicação directa na ferida ou como suporte para 
fi xação de uma compressa.
Alternativa ideal aos mais diferentes produtos como 
pensos rápidos, gaze, etc.
Com caixa dispensadora para proteção da 
sujidade.

 Cor bege e azul
Cor de pele (bege).
Cor azul para dissimular a sujidade e utilização na 
indústria alimentar (fácil identifi cação).

 Não irrita a pele 
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ELAST - BANDA ADESIVA ELÁSTICA

 P 03 6381 | M 08 0317 | HT 07 0311 | MN 06 0311 | H 12 00100 | B 01 0323 | 08 10 010

Cor Espessura mm Largura mm Comprimento mm Art.-Nr. Qt./Emb.
Beje

1,9 60 4500
0899 512 24

1
Azul 0899 512 25

Aplicação:
Cobrir a ferida com o penso ELAST, envolvendo o dedo, mão, braço, etc. Ajuste para fi xar, sem 
apertar em demasia de modo a não cortar a circulação sanguínea. Em caso de forte hemorragia, 
cubra a ferida com vários pensos ELAST para aumentar a capacidade de absorção.

Dispensador para ELAST - Banda 
adesiva elástica

•  Ótima disponibilidade
 - Proteção rápida da ferida
•  Armazenagem higiénica
•  Lâmina integrada para corte da banda

Inclui:
•  Dispensador com material de montagem
•  Banda não incluida 

DISPENSADOR

Art.-Nr. 0899 512 23
Qt./Emb. 1


