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ActiFast® NIEUW

Buisvormige fixatiezwachtel  
met elasticiteit in 2 richtingen

De elasticiteit in 2 richtingen zorgt voor betere 
aanpassing aan het lichaam en voorkomt onnodig 
materiaalverlies.

Deze zwachtel is extreem veelzijdig en is te 
gebruiken als onderverband om problemen 
met overgevoeligheid voor contact te verlichten, 
in behandelingen met vochtig verband, 
voor bevestiging, om af te dekken of om 
verband en crèmes op hun plaats te houden.

Voornaamste voordelen:
■■ gemakkelijk aan te brengen en op lengte en 

in vorm te knippen
■■ verkrijgbaar in 6 formaten, vanaf ledematen 

van zuigelingen tot extra groot voor de romp 
van een volwassene

■■ met de hand wasbaar

Indicaties:
■■ het ActiFast-assortiment kan veilig worden gebruikt 

wanneer compressie gecontra-indiceerd is
■■ de elasticiteit in 2 richtingen zorgt voor een betere 

aanpassing aan het lichaam en voorkomt onnodig 
materiaalverlies
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Afmetingen voor ActiFast

ActiFast® NIEUW

Buisvormige fixatiezwachtel met elasticiteit in 2 richtingen

Afmeting Benodigde kleur

8–15 cm
Rood  

(geschikt voor kleine ledematen)

10–25 cm
Groen  

(geschikt voor kleine/middelgrote ledematen)

20–45 cm
Blauw  

(geschikt voor grote ledematen)

35–65 cm
Geel  

(geschikt voor extra grote ledematen, hoofden of rompen van kinderen)

50–120 cm
Beige  

(geschikt voor rompen van volwassenen)

ActiFast® 

Kleurcode Afmetingen (cm x m) REF Z-indexnummer VE (stuks)

ActiFast buisvormige fixatiezwachtel met rode lijn

    3,5 x 1 88573 16608712   30/240

      3,5 x 10 88574 16613023   1/35

ActiFast buisvormige fixatiezwachtel met groene lijn

       5 x 1 88575 16613031   80/640

       5 x 3 88576 16635280   24/192

         5 x 10 88578 16613058   1/28

ActiFast buisvormige fixatiezwachtel met blauwe lijn

    7,5 x 1 88579 16613066   80/480

    7,5 x 3 88580 16635299   24/144

      7,5 x 10 88582 16613074   1/20

ActiFast buisvormige fixatiezwachtel met gele lijn

10,75 x 1 88583 16613082   36/288

10,75 x 3 88584 16635302   12/96

  10,75 x 10 88586 16613090   1/14

ActiFast buisvormige fixatiezwachtel met beige lijn

  17,5 x 1 88587 16613104   36/144

    17,5 x 10 88588 16613112 1/7


