
               komfortní,
              prověřený
         Funkční, 

3MTM Soft Cast
Semirigidní fi xační obvaz
3M Imobilizace



Obvaz dokonale přiléhá

Není potřeba podkládat vatou.

Variabilní opora

Při použití dlahy

3M Scotchcast Longuette 

nebo 3M Scotchcast Plus a 

fi xačního obvazu 3M Soft Cast 

je možno cíleně stabilizovat 

problematické oblasti.

3M Soft Cast 

... lepší ošetření

3M Soft Cast je speciálně navržen

k tomu, aby lékař mohl zvolit úroveň 

tuhosti potřebnou ke stabilizaci 

konkrétní zlomeniny / místa poranění 

a umožnil tak ostatním částem 

končetiny fungovat co nejlépe. Je 

snadné ho jak vytvořit, tak sejmout,

má všestranné použití a poskytuje

pacientům nebývalý komfort. 

Uživatelům - zdravotníkům nabízíme 

širokou podporu a školení: výuková 

centra v nemocnicích, výukové 

materiály, příručku a CD-Rom s 

názvem “Práce se Soft Castem” 

(“Working with 3M Soft Cast”).

3M Soft Cast 

... alternativní materiál

3M Soft Cast je tkaný materiál 

napuštěný vodou aktivovatelnými 

pryskyřicemi. Zůstává polotuhý

a ohebný, takže poskytuje funkční 

oporu při léčbě poranění měkkých 

tkání a při aplikaci ortopedických 

castů.

Pomáhá snižovat riziko svalové atrofi e, ztuhlosti kloubů, •

změn a úbytku kloubní chrupavky.

Umožňuje zkrácení celkové doby rehabilitace, protože svaly i šlachy zůstávají •

funkční a elastické a k znehybnění dochází jen v místech, kde je ho zapotřebí.

Rychlejší redukce otoků pomocí dynamického tlaku. •

Bezkonkurenční stabilita a podpora postiženého úseku významně snižující •

bolestivost a usnadňující proces hojení.

Výhody funkčního znehybnění oproti klasické rigidní imobilizaci 

jsou dobře známy.*

* Odborné studie a materiály na vyžádání u zástupců společnosti 3M.

… jedinečný materiál poskytující alternativní
            a lepší ošetření

3M™ Soft Cast



Snadné snímání  

3M Soft Cast lze odmotat

anebo rozstřihnout

pomocí speciálních nůžek. 

Důležité zejména u dětí nebo 

pro následné využití castů jako 

snímatelné podpory (ortézy).

Funkční opora

Díky měkkým okrajům 

a přiléhavosti při aplikaci

dává Soft Cast ideální

funkční oporu.

Pohyblivost 

Výrobek dává pacientovi

tolik možnosti pohybu, kolik 

je potřeba k prevenci ztuhlosti 

kloubů a k rychlejšímu hojení.

Polotuhá fi xace

(3M Soft Cast)

V této úpravě si svaly a šlachy 

zcela zachovávají svoji funkčnost.

Tuhá fi xace

(3M Soft Cast vyztužený dlahou 

3M Scotchcast Longuette nebo 

3M Scotchcast Plus)

Tato úprava umožňuje úplnou

stabilizaci – znehybnění.



3M™ Soft Cast 82101*  2.5 cm  x  1.8 m 10 rolí

82102*  5.0 cm  x  3.6 m 10 rolí

82103*  7.6 cm  x  3.6 m 10 rolí

82104*  10.1 cm  x  3.6 m 10 rolí

82105  12.7 cm  x  3.6 m 10 rolí

3M™ Scotchcast™ Longuette - 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™ Microfoam™ pěnová náplast 1528-1  2.5 cm  x  5.0 m 12 rolí

1528-2  5.0 cm  x  5.0 m 6 rolí

1528-3  7.6 cm  x  5.0 m 4 role

1528-4  10.1 cm  x  5.0 m 3 role

3M™ Adheban™ Plus samolepicí elastická bandáž 2987 AM  3.0 cm  x  2.5 m 1 role

3M™ Reston™ samolepicí pěna 1563L  0.5 cm  x  10 cm  x 4.6 m 1 role

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

Polypropylenový pásek FBW1  19 mm  x  20.0 m 1 role

Upínací přezky FBB2    19 mm 50 kusů

Suchý zip s háčkem samolepící 57938  50 mm  x  25.0 m N/A

Suchý zip s háčkem 57946  50 mm  x  25.0 m N/A

Suchý zip s poutkem samolepící 57953  50 mm  x  25.0 m N/A

Suchý zip s poutkem 57995  50 mm  x  25.0 m N/A

Sada suchých zipů s háčky a poutky 69677  50 mm  x  2.0 m N/A

Patentní knofl íky PK 08    8.0 mm 100 kusů

PK 10    10.0 mm 100 kusů

PK 12    12.5 mm 100 kusů

PK 15    15.0 mm 100 kusů

Nůžky na obvaz 3M™ Soft Cast 23286    18.0   cm 1

Výrobek Katalogové číslo     Velikost                   Ks / balení
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3M, Adheban, Microfoam, Reston, Scotchcast a Soft Cast 
jsou ochranné známky společnosti 3M.
© 3M 2012.
1260-101-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

 
 

 
 

Informace pro objednání

Obsažené látky

3M Soft Cast: polyuretanová pryskyřice (PUR), nosná tkanina; obal: hliní/polypropylen.

Pokyny pro likvidaci

3M Soft Cast 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.

Při objednávání barevných fi xačních obvazů 3M Soft Cast
nahraďte hvězdičku * písmenem určeným pro danou barvu:
modrá: B, purpurová: U, červená: R


