NYHET

Långa plåster för
QuickFix plåsterdispenser
För QuickFix plåsterdispenser ﬁnns nu långa plåster i storleken 12 x 2 cm.
Plåstren andas, är elastiska och ﬁnns i två utföranden: Elastic och Detectable
Long. Det långa plåstret fungerar som alla QuickFix-plåster: Skyddsﬁlmen på
plåstrets ena sida lossnar när det långa plåstret dras fram ur dispensern. Plåstret
kan därefter snabbt och enkelt sättas på såret med bara en hand.

Våra QuickFix Long ger följande fördelar:
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Bättre skydd vid längre skärskador och sår på ﬁngrarna.
Plåstret kan lindas ﬂera varv runt ﬁngret: det fäster bättre och håller längre.
Det räcker med ett plåster, vilket minskar förbrukningen.
Plåstret är mycket skönt att använda - det följer hudens rörelser och är tillverkade i material som andas.
Enkel behandling - snabbt tillbaka på jobbet.
Varje plåster är separat förpackad, vilket ger god hygien.
Det långa plåstret kan kombineras med andra typer av plåster ur QuickFix sortiment.

QuickFix
Plåsterdispenser
Elastic Long

Varunr.
5528

Plåsterdispenser inkl. 2 x 30 st. Elastic Long
Elastic Long plåster som kan lindas ﬂera varv runt ﬁngret. Plåstret andas, är elastiskt
och behagligt att använda. Lämpligt för ﬂera olika typer av skärskador och sår. Sitter
säkert och tål stora påfrestningar.
Innehåll:  ST s Mått dispenser: 23 x 13,5 cm

QuickFix
Plåsterdispenser
Detectable Long

Varunr.
5529

Plåsterdispenser inkl. 2 x 30 st. Detectable Long
Detectable Long plåster med inbyggd metallﬁlm. Kan lindas ﬂera varv runt ﬁngret.
De blå plåstren syns bra och kan spåras med en metalldetektor. Sitter säkert och tål
stora påfrestningar. Lämpligt för platser med höga hygienkrav (t.ex. livsmedelsindustrin,
kök etc.).
Plåstret andas, är elastiskt och behagligt att använda.
Innehåll:  ST s Mått dispenser: 23 x 13,5 cm

QuickFix
Elastic Long
Reﬁll

Varunr.
5508

Elastic Long Reﬁll
Reﬁll med 30 st. Elastic Long plåster. För påfyllning av QuickFix
plåsterdispenser eller för separat användning.
Innehåll:  X  ST s Mått långa plåster: 12 x 2 cm

QuickFix
Detectable Long
Reﬁll

Varunr.
5509

Detectable Long Reﬁll
Reﬁll med 30 st. Detectable Long plåster. För påfyllning av QuickFix
plåsterdispenser eller för separat användning.
Innehåll:  X  ST s Mått långa plåster: 12 x 2 cm

Snabbt tillbaka till
arbetet
Det långa plåstret kan sättas på
med en hand – snabbt, enkelt och
hygieniskt.
Dra ut det långa plåstret ur
dispensern.
Plåstret är klart att användas
med en gång.

Plåstret kan sättas på såret
med bara en hand.

Avlägsna resterande
skyddsﬁlm och linda plåstret
runt ﬁngret.
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Det långa plåstret kan lindas
ﬂera varv runt ﬁngret.

