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Specifikationer

ENKEL I BRUG        SIKKER FIKSERING        HØJ BÆREKOMFORT

Apodans
Varenr. Beskrivelse Stk pr. æske

8200100 Nasal plaster - hydrokolloid, 
steril 25 stk.

8200200 Nasal plaster - fleece, steril 25 stk.

8200300 Nasal fikseringstape, steril 25 stk.

Apodans
Varenr. Beskrivelse Stk pr. æske

8700150 Fikseringstape nr. 1, usteril 100 stk.

8700250 Fikseringstape nr. 2, usteril 50 stk.

8700350 Fikseringstape nr. 3 usteril 25 stk.

Apodans
Varenr. Beskrivelse Stk pr. æske

8700600 Trachealtubesæt:
2 kindplastre + 1 tubebånd 50 sæt

8700700 Kindplaster, parvis 50 par

8700800 Tubebånd 50 stk.



Transafix trachealtubesæt er en effektiv løsning, hvor der ønskes 
en sikker og justerbar langtidsfiksering af endotrachealtuber.

Reducerer risikoen for utilsigtet træk eller seponering af tuben, og 
er derfor omkostningseffektiv i brug.

Sættet består af 2 kindplastre med velcro, samt et tubebånd med 
en klæbende flade.

Kindplastrene er fremstillet af en blød og fleksibel nonwoven 
overside med en velcroflade. 
Tubebåndet er 16 mm bredt og 40 cm langt og har en klæbende 
flade på midten.

Kan sidde på i op til 7 dage - kan anvendes til både børn og voksne.

Fikseringtapen er en skånsom, effektiv og fleksibel løsning til 
fiksering af alle typer slanger, hvor der ønskes en sikker og 
justerbar langtidsfiksering.

En løsning til alle slangestørrelser – fås i 3 størrelser.

Fikseringstapen placeres på huden, slangen fastgøres på 
den klæbende flade på oversiden og velcro-vingerne lukkes 
omkring slangen.
Velcroen kan nemt åbnes igen og slangen genplaceres/skiftes.

Minimerer risikoen for stripping af huden.

Kan sidde på i op til 7 dage - kan anvendes til både børn og 
voksne.

Transafix Nasal fiksering
Fiksering til nasale og gastriske sonder

Transafix

En skånsom, effektiv og fleksibel løsning til fiksering af alle typer slanger, hvor der ønskes en sikker og justerbar 
langtidsfiksering.

ENKEL  •  SIKKER FIKSERING  •  HØJ BÆREKOMFORT

Transafix Nasale Fikseringssystem tilbyder en perfekt løsning, når 
sonden skal fikseres sikkert på patientens næseryg. 
 
Sættet består af to dele; det nasale plaster - fås i hudfarvet fleece 
eller hydrokolloid - og den nasale fikseringstape.

Sonden fastgøres med den nasale fikseringstape - på den måde 
er det kun fikseringstapen, der skal udskiftes når sonden udskiftes. 
Dette reducerer hudirritationer, infektioner og forebygger en 
kompleks opfølgende behandling.

Kan sidde på i op til 3-5 dage: Fleece i 3 dage, hydrokolloid i 5 
dage. Fikseringstape efter behov.

Transafix Fikseringstape
Fiksering til sonder, katetre og dræn

Transafix Trachealtubesæt
Fikseringsystem til endotrachealtuber

• Høj bærekomfort – fikseringstapen, Transpore® er åndbar, blød og formbar

• Sikker og justerbar fiksering

• Reducerer risikoen for utilsigtet træk eller seponering

• Enkel i brug 

• Hudvenlig hypoallergen klæber 

• Minimerer risiko for stripping af huden

• Latex og PVC-fri

• Omkostningseffektiv


