
Bambusgarnets egenskaber
Tøj lavet af bambusgarn føles behageligt, blødt og naturligt. Årsagen er, at bambus er en naturlig, ånd-
bar fiber af høj kvalitet. Den giver en naturlig resistens over for svampe og bakterier, hvilket betyder, 
at materialet behøver mindre vask og derfor er mere holdbar. Bambusgarn også ventilerende, kølende 
og absorberer perfekt. Perspiration mindskes og fugt vil absorberes. 
Materialet føles aldrig klistret eller ubehageligt.
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HEKA fix

At fiksere forbindinger ved at anvender rørformede bandager eller klippe ud af 
andre materialer er nu en saga blot, takket være HEKA fix Comfort blusen.

Patienter med komplekse sår på overkroppen er ofte nødt til at klare langvarig 
sårbehandling, men det er ikke alle der kan tåle at få bandager fikseret med klæb, 
film o.l.  på deres sensitive hud.
Heka fix hjælper med at fiksere bandager blidt og skånsomt.

HEKA fix omslutter hele overkroppen og sikre dermed en sikker og fast fiksering af 
alle forbindinger.

HEKA fix giver en naturlig komfort, da fikseringsblusen er fremstillet af bambus. 
Bambus er en naturlig, åndbar fiber i høj kvalitet.
Bambusgarn ventilerer, afkøler og absorberer perfekt.

HEKA fix vil ikke klæbe sig til huden ved fugt og transpiration.

Sømmene i HEKA fix er blevet syet på ydersiden for at undgå irritation af huden. 
Udskæringen er i en afrundet form, der gør det muligt at bære den diskret og uden 
problemer under hverdagstøjet. 
HEKA fix føles blød og behagelig på huden.

Anvendelse: HEKA fix kan anvendes til fiksering af forbindinger på overkroppen i 
tilfælde af komplekse sår, f.eks. onkologiske sår, forbrændinger eller postoperative sår.

Heka Fix kan også anvendes som en erstatning for en almindelig bluse/undertrøje 
ved irriteret eller skadet hud.

HEKA® fix Comfort

• Flot design.                                                                         
Sømmene er placeret på ydersiden                      
for bedre komfort.

• Lige så æstetisk som en normal
       bluse/undertrøje.

• God pasform og elasticitet

• Størrelser:  S/M/L/XL

Fikseringsbluse/undertrøje, til fiksering af sårbandager
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Om 

Vi har udviklet og solgt produkter til sundhedssektoren i over 50 år. 
Det er vores mission at bidrage væsentligt til folks sundhed og velbefindende ved hjælp af vores højkvalitets 
produkter og store engagement.

Høj produktsikkerhed og maksimal brugskomfort sætter normen for et tillidsfuldt og langvarigt partnerskab. 
Vores produktprogram fuldendes med vores egne kvalitetsbrands og markedsrelevante innovations projek-
ter.

Betragt os som din stærke partner, som yder professionel support inden for sygeplejeartikler og sikrer den 
bedst mulige pleje af dine patienter.

Produktudvalget fra ApodanNordic er langt større end det, der vises i denne brochure. En lang række for-
brugsprodukter såvel som førsteklasses plejeprodukter afrunder det store udvalg. Den veldokumenterede 
produktkvalitet samt gunstige priser er en selvfølgelighed.

Vores kvalificerede og engagerede medarbejdere vil give dig kompetent support og rådgivning, når du skal 
vælge de produkter, der opfylder dine krav. 
Uanset om disse produkter er helt nyudviklede eller gennemprøvede produkter vil vores team hjælpe med 
at finde den løsning, der matcher dine krav.

HEKA® fix Comfort
Fikseringsbluse, til fiksering af sårbandager
       

For mere information:

Bestilling af Heka Fix

Tlf.: (+45) 3297 1525  |  info@apodan.dk  |  www.apodan.dk

Vare nr. Varebeskrivelse Størrelse Antal pr. æske

51863 Heka Fix, Fikseringsbluse Heka Fix Comfort Small 1 stk.

51864 Heka Fix, Fikseringsbluse Heka Fix Comfort Medium 1 stk.

51865 Heka Fix, Fikseringsbluse Heka Fix Comfort Large 1 stk.

51866 Heka Fix, Fikseringsbluse Heka Fix Comfort XL 1 stk.


