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Kostnadseffektiva lösningar för fixering av förband, dermatologiska 
hudåkommor, muskelspänningar/-sträckningar samt venös sjukdom.
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PROBLEMET
Många väljer att köpa produkter till lägre kostnad med lägre kvalitet för att ta hand om 
sina patienter, vilket leder till att produkkvaliteten kontinuerligt färsämras. 

De senaste NICE-riktlinjerna belyser kravet på en kulturell förändring inom NHS för att 
bli en verkligt patientcentrerad service, med fokus på att förbättra patientupplevelsen. 
Denna patientupplevelse är direkt kopplad till den vårdkvalitet de får och kvaliteten på 
de produkter som används för att leverera denna vård.

LÖSNINGEN
Tillverkad i Storbritannien med material av högsta kvalitet, erbjuder Comfi™ kost-
nadseffektiva lösningar för fixering av förband, dermatologiska hudåkommor, muskel-
spänningar/-sträckningar samt venös sjukdom.

Som marknadsledande inom NHS och övrig omsorg stödjer Comfi Range individer samt 
hälso- och sjukvårdspersonal i att leverera utmärkta vårdstandarder genom att tillhan-
dahålla ett brett sortiment för alla användningsområden.  



ComfiFast
ComfiFast tubbandage används vanligtvis för att fixera förband, våt- och torromläg-
gning av atopiskt eksem och hudbeläggning för att täcka känslig hud. ComfiFast™ 
håller det primära sårförbandet på plats och utgör samtidigt ett skyddande extra lager 
under läkningsprocessen.

Dessa färgkodade bandage har tillverkats av lätt och andningsbart tyg för patientkom-
fort medan de erbjuder enkel sträckning i radiell riktning.

Produktöversikt

• Enkel, säker och lätt att använda

• Håller primärförband på plats med lagom tryck

• Inget behov av stift eller tejp

• Finns i olika bredder och längder

• Går att tvätta och återanvända om och om igen

• Tillverkad i elastisk viskos



Bredd Passform Omkrets REF 
1m

REF 
3m

REF 
5m

REF 
10m

3,5 cm
Röd linje

Små lemmar 9-15 cm F12 - - F15

5,0 cm
Grön linje

Medium lemmar 10-25 cm F22 F23 F24 F35

7,5 cm
Blå linje

Stora lemmar 20-45 cm F32 F33 F34 F35

10,75 cm
Gul linje

Extra stora lemmar, 
Huvud

35-65 cm F42 F43 F44 F45

17,5 cm
Beige linje

Bål 50-120 cm F52 - - F55

Användningsområden

Fixering av förband

Eksem, torr hud 
och psoriasis

Skydd för 
ömtålig hud



ComfiFast MultiStretch
ComfiFast ™ MultiStretch ™ tubformade bandage tillverkas av samma lätta och and-
ningsbara tyger som ComfiFast™ med extra MultiStretch™-teknologi. ComfiFast™ Mul-
tiStretch™-bandage sträcker sig i de radiella, längsgående och diagonala riktningarna 
för ökad rörelsefrihet och förbättrad patientkomfort.

Produktöversikt

• Enkel, säker och lätt att använda

• Håller primärförband på plats med lagom tryck

• Inget behov av stift eller tejp

• Finns i olika bredder och längder

• Går att tvätta och återanvända om och om igen

• Tillverkad i elastisk viskos



Bredd Passform Omkrets REF 
1m

REF 
3m

REF 
5m

REF 
10m

3,5 cm
Röd linje

Små lemmar 8-15 cm FMS12 - - F15

5,0 cm
Grön linje

Medium lemmar 10-25 cm FMS22 FMS23 FMS24 FMS35

7,5 cm
Blå linje

Stora lemmar 20-45 cm FMS32 FMS33 FMS34 FMS35

10,75 cm
Gul linje

Extra stora lemmar, 
Huvud

35-65 cm FMS42 FMS43 FMS44 FMS45

17,5 cm
Beige linje

Bål 50-120 cm FMS52 - - FMS55

Användningsområden

Fixering av förband

Primärt och sekun-
därt lymfödem

Eksem, torr hud 
och psoriasis

Skydd för 
käsnlig hud

Under kompres-
sionsbandage



ComfiFast Easywrap Garments
ComfiFast™ Easywrap™-plagg är lämpliga för topp-till-tå-klädsel vid behandling av 
atopiskt eksem. Plaggen är designade för att passa varje kroppsdel; allt från en klava 
för huvudet till strumpor för fötter, vilket ger en idealisk lösning för att täcka huden när 
du använder steroider, tunga mjukgörare eller salvor.

Med hjälp av MultiStretch™-teknologi sträcker sig plaggen i radiella, längsgående och 
diagonala riktningar för ökad rörelsefrihet och förbättrad komfort för patienten. Materi-
alet är av ett lätt andningsbart tyg som är lämpligt för maskintvätt, vilket gör att de kan 
återanvändas om och om igen och fortfarande behålla sin mjukhet.

Produktöversikt

• Enkel, säker och lätt att använda

• Diskret när det bärs under kläder

• Skapar en barriär som förhindrar kliande, med sömmar på utsidan

• Förhindrar överföring av krämer och mjukgörare till 

   kläder och sängkläder

• Hjälper till att stödja patientens konkordans

• Tillverkad i elastisk viskos



Användningsområden

Fixering av förband

Eksem, torr hud 
och psoriasis

Skydd för 
känslig hud

Bredd Storlek: omkrets på lemm REF

Vuxen
väst

Small - Bröst: 71 - 91 cm
Medium - Bröst: 91 - 117 cm
Large - Bröst: 117 - 152 cm

CV20
CV21
CV22

Vuxen
leggings

Small - Midja: 71 - 91 cm
Medium - Midja: 91 - 117 cm
Large - Midja: 117 - 152 cm

CV20
CV21
CV22

Barn
väst

6 - 24 månader
2 - 5 år
5 - 8 år 
8 - 11 år
11 - 14 år

CV24
CV5
CV8
CV11
CV14

Barn
tights

6 - 24 månader CT24

Barn
leggings

2 - 5 år
5 - 8 år 
8 - 11 år
11 - 14 år

CL5
CL8
CL11
CL14

Barn
klava

6 månader - 5 år
5 -14 år

CC5
CC14

Barn
handskar

Upp till 24 månader (med tum-hål)
8 år (med tum-hål)
8 - 14 år (utan tum-hål)

CM24
CM8
CM14

Barn
sockar

Upp till 8 år
8 - 14 år

CS8
CS14



ComfiNette, ComfiTube, ComfiGauz
ComfiNette™, ComfiTube™ och ComfiGauz™ är en mängd kostnadseffektiva tubforade 
engångsbandage för fixering av förband. Utbudet finns i olika bredder och längder för 
att passa alla kroppens områden, allt från fingrar och tår till en vuxen överkropp.

ComfiNette™ är tillverkad av 100% viskos, perfekt vid frekventa klädbyten.

ComfiTube™ är tillverkad av 100% icke-blekt bomull, som innehåller naturliga oljor som 
gör att bandagen är vattenavvisande.

ComfiGauz™ är tillverkad av 100% blekt bomull, perfekt för användning där naturliga 
fibrer föredras.

Produktöversikt

• Enkel, säker och lätt att använda

• Kostnadseffektiv

• Lätta och andningsbara tyger

• Finns i olika bredder och längder



Användningsområden

Fixering av förband

Storlek Passform ComfiNette ComfiTube ComfiGauz

00 Tår N006 T006 Z006

01 Fingrar och tår N016 T016 Z016

12 Skrymmande för-
band för fingrar och 
tår

N126 T126 Z126

34 Barns lemmar/vuxnas 
händer

N346 T346 Z346

56 Vuxnas lemmar N566 T566 Z566

78 Stora vuxnas lemmar N786 T786 Z786

T1 Liten bröstkorg / 
vuxnas huvud

NT16 TT16 ZT16

T2 Stor bröstkorg NT26 TT26 ZT26



ComfiGrip
ComfiGrip™ tubformade bandage är designade för lätt stöd för muskelspännin-
gar/-sträckningar och ledstöd. Dessa typer av skador resulterar ofta i smärta, svullnad, 
blåmärken och inskränkning av rörelse. Genom att ge lätt stöd till det drabbade områ-
det kan individen fortsätta att leva som normalt medan skadorna läker.

Produktöversikt

• Enkel, säker och lätt att använda

• Lätta och andningsbara tyger

• Finns i olika bredder och längder

• Går att tvätta och återanvända om och om igen

• Tilverkad i elastisk viskos



Användningsområden

Storlek Passform Omkrets REF 
0.5m

REF 
1m

REF 
10m

A 4.50 cm Nyfödd: Fötter/armar 10 - 13 cm - - GAN5

B 6.25 cm Händer / smala vrister 13 - 16 cm GBN1 GBN2 GBN5

C 6.75 cm Medium handled / 
smal vrist eller arm

16 - 20 cm GCN1 GCN2 GCN5

D 7.50 cm Stor arm / medium 
vrist

20 - 24 cm GDN1 GDN2 GDN5

E 8.75 cm Stor vrist / medium 
knä

24 - 28 cm GEN1 GEN2 GEN5

F 10.00 cm Stort knä / medium 
lår

28 - 36 cm GFN1 GFN2 GFN5

G 12.00 cm Stort lår 36 - 46 cm GGN1 GGN2 GGN5

Sträckningar

Ledstöd

Muskelspänningar



Fallstudie 1
Våtomslagsterapi med ComfiFast Easywrap-plagg kan vara ett kraftfullt verk-
tyg för att hantera allvarligt atopisk eksem. 

En sju år gammal tjej som presenterades med eksem på lemmarna, visade 
erytematösa, hudavskrap och lokaliserad hudförtjockning med lite vätskande 
sårskorpor på underarmar och handleder. 

Denna fallstudie visar att när ComfiFast Easywrap-plagg används som en del i 
en behandlingsplan hjälpte det till med att minska patientens klåda, förbättra 
hudtillståndet och öka patientens generella välbefinnande.



Fallstudie 1
Behandling av kronisk hudförtjokning med ComfiFast MultiStretch-tubformade 
bandage.

En 31-årig man uppvisade hudförtjockning på underbenen. Tillståndet hade 
bestått i 12 månader och patienten hade inte svarat på tidigare behandlingar 
som ordinerats av allmänläkare.

Efter påbörjad behandling med ComfiFast-tubformade bandage minskade 
klåda inom de första två veckorna och slutade helt efter 20 dagar. Vid vecka 
sex var det en markant förbättring av hudförtjockning med mindre sårbild-
ning, medan regelbundet byte av bandage minskades till två gånger i veck-
an. Utvärderingen efter sex månader visade en 83%-ig förbättring utan någon 
ny sårbildning.



Box 5021 • 448 51 Tollered • Sverige • växel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75
e-post: info@salubrious.se • hemsida: www.salubrious.se • webbshop: www.goodmedical.se

G o o d  M e d i c a l

Sa
lu

br
io

us
A

B 
20

19
v4

1


