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Fixace 3M Scotchcast Plus kombinuje výhody pro pacienta při použití 

syntetického fixačního materiálu s rychlou, čistou a přesnou profesionální 

aplikací. Je to osvědčená terapie užívaná u miliónů pacientů na celém světě.

3M™ Scotchcast™ Plus

Lehkost a pohodlí pro pacientův všední den

                                   
                                       a                       jedno     Rychlá



Výhody pro pacienta
Váš pacient jistě ocení použití fi xačního materiálu Scotchcast Plus, který mu zajistí větší pohodlí,

lepší pohyblivost a možnost vybrat si barvu materiálu.

Přednosti materiálu
Jednoduchá aplikace
Aktivace vodou Vám umožní kontrolovat čas tuhnutí materiálu a zároveň rychlou a jednoduchou aplikaci.

Materiál je pro pacienta velmi pohodlný a ušetří Vám čas.

Vynikající tvarovací vlastnosti
Kombinace tkaného skelného vlákna s pryskyřicí zajišťuje výbornou přizpůsobivost, vytvarování a 

laminaci materiálu dle potřeby konkrétní aplikace.

Lehký a pohodlný
Pacient může zatížit koncetinu již 30 minut po aplikaci materiálu 3M Scotchcast Plus,

v porovnání s klasickou sádrou je pacient pohyblivější.

Trvanlivost
Syntetický materiál 3M Scotchcast Plus je pevný, voděodolný a trvanlivý.

Doplňky
Dostupná je ucelená nabídka doplňků, jako je podkladová punčocha (Stockinette), 

podkladová vata, longeta. 

Vyberte si svou barvu
Fixační obvaz 3M Scotchcast Plus nabízíme v široké škále barev.

Pro kompletní nabídku dostupných barev kontaktujte svého obchodního 

zástupce.

aplikace
duchá



3M™ Scotchcast™ Plus fi xační obvaz, bílý* 82001  2.5 cm  x  1.8 m 10 rolí

82002*  5.0 cm  x  3.6 m 10 rolí

82003*  7.6 cm  x  3.6 m 10 rolí

82004*  10.1 cm  x  3.6 m 10 rolí

82005*  12.7 cm  x  3.6 m 10 rolí

3M™ Scotchcast™ Longeta - dlaha 82199  5.0 cm  x  20 cm 10 longet

82299  7.6 cm  x  20 cm 10 longet

82200  7.6 cm  x  70 cm  10 longet

82201  10.1 cm  x  90 cm 10 longet

82202  12.7 cm  x  90 cm 10 longet

82203  7.6 cm  x  45 cm 10 longet

3M™ Scotchcast™ Stockinette - podkladová punčocha MS01  2.5 cm  x  22.8 m 1 role 

MS02  5.0 cm  x  22.8 m 1 role

MS03  7.6 cm  x  22.8 m 1 role

MS04  10.1 cm  x  22.8 m 1 role

MS06  15.2 cm  x  22.8 m 1 role

MS08  20.3 cm  x  22.8 m 1 role

MS10  25.4 cm  x  22.8 m 1 role

MS12  30.5 cm  x  9.1 m 1 role

3M™ Podkladová vata MW02  5.0 cm  x  2.7 m 12 rolí

MW03  7.6 cm  x  2.7 m 12 rolí

MW04  10.1 cm  x  2.7 m 12 rolí

MW06  15.2 cm  x  2.7 m 12 rolí

* Při objednávání barevných fi xačních obvazů Scotchcast Plus nahraďte hvězdičku * písmenem určeným pro danou barvu: 

modrá: B, bleděmodrá: L, zelená: G, purpurová: U, červená: R, světle růžová: X, oranžová: W, žlutá: Y, černá: A 

Obsažené látky

Polyuretanová pryskyřice (PUR), nosná tkanina; obal: hliník/polypropylen.

Pokyny pro likvidaci

3M Scotchcast Plus lze za předpokladu ztuhnutí materiálu likvidovat jako průmyslový odpad podobný domovnímu odpadu. 

V opačném případě je nutné ho likvidovat jako zvláštní odpad. Při řádném spálení nebo uložení nevznikají žádné látky ohrožující životní prostředí.

Informace pro objednání

Výrobek Katalogové číslo     Velikost                 Ks / balení

Prosíme recyklujte.
3M a Scotchcast jsou ochranné známky společnosti 3M.
© 3M 2012.
Ref. 1233-101-EU JK/Graphix

3M Česko, spol. s r.o.
V Parku 2343/24
148 00  Praha 4
Tel : (420) 261 380 111
Fax : (420) 261 380 110
www.3M.cz/lehkasadra


