SØMLØS - ELASTISK - ÅNDBAR

Skinnies WEB

- til fiksering af sårbandager
Temperatur- og fugtregulering med høj bærekomfort
Bandager forbliver på plads, hvorved effekten af sårprodukter optimeres
Hurtig og nem fiksering, hvor yderligere fiksering er unødvendig
Specielt velegnet til mennesker, der lider af Epidermolysis Bullosa og brandsår
Skinnies WEB er fremstillet af specialudviklede garner, der sikrer en meget høj
elasticitet. Tøjet følger kroppens bevægelser og nedsætter risiko for friktion og
irritation af huden. Fugt og varme ledes væk fra kroppen, hvilket giver optimale
betingelser for den sensitive hud.

Materiale

Farver
17% Elastan
83% Nylon

Hvid

Sort

Elastan omspundet af
nylon, sikrer optimal
fugt- og varmeregulering.

Maskinvaskes ved 60 grader.

Tørretumbles ved laveste temperatur.

Skinnies Silk

- til eksem og andre hudlidelser
Kølende effekt nedsætter svedtendens
Fugtregulerende og åndbar, giver en frisk følelse
Antimikrobiel effekt reducerer risiko for infektion
Minimerer lugtgener, da fugt- og bakterieforekomst reduceres
Skinnies Silk er fremstillet af silke, der er et meget stærkt materiale. Det krøller ikke
og tørrer meget hurtigt. Silke har evnen til at dræbe bakterier ved at ødelægge
bakteriens cellevæg, og derved reduceres infektionsrisikoen.
Silken er renset for sericin og er dermed hypoallergen. Indeholder ikke sølv.

Materiale

Farver
5% Elastan
14% Polyamid
81% Silke

Elastan og polyamid er omspundet
af silke, hvorved det kun er silke, der
kommer i kontakt med huden.

Hvid

Grå

Beige

Off-white

Rosa

Lyseblå

(Kun til baby og barn)

Maskinvaskes ved 40 grader.

Tørretumbles ved laveste temperatur.

Skinnies Viscose

- til behandling med cremer og salver
Fremmer behandlingens effekt, da cremer og salvers fugtighed bevares
Fugt- og temperaturregulerende, hjælper med at genoprette hudens fugtighed
Beskytter tøj og sengetøj
Følger kroppens bevægelser, hvorved friktion og hudirritation reduceres
Skinnies Viscose er fremstillet af viscosefibre, der er et naturprodukt.
Viscose tåler cremer og salver og har evnen til at holde på cremers fugtighed.
Herved opnås øget effekt af behandlingen, ligesom hudens egen fugtindhold
optimeres.

Farver

Materiale
3% Elastan
11% Nylon
86% Viscose

Elastan og nylon er omspundet
af viscosefibre, hvorved det
kun er viscose, der kommer i
kontakt med huden.

Hvid

Grå

Beige

Off-white

Rosa

Lyseblå

(Kun til baby og barn)

Maskinvaskes ved 60 grader.

Tørretumbles ved laveste temperatur.

Skinnies terapeutisk beklædning findes i 3 forskellige udgaver
Skinnies WEB til fiksering af sårbandager, specielt ved EB og brandsår
Skinnies Silk til eksem og andre hudlidelser
Skinnies Viscose til behandling med cremer og salver

Fælles for dem alle er
360° elasticitet
Skinnies er fremstillet af et meget elastisk og blødt materiale, der kan strækkes
i alle retninger.
Er let at få på og af, er meget behagelig at have på og kan bæres 24/7.
Sømløs design
Skinnies er strikket i facon, er helt uden sømme og skarpe kanter.
Man undgår tryk på udsatte steder, specielt i armhuler og skridt.
Åndbar
Skinnies er meget åndbar og temperaturregulerende.
Varme og fugt føres bort fra huden, hvilket forbedrer hudens tilstand og øger
bærekomfort.
Æstetisk
Skinnies ligner almindeligt tøj og er diskret i brug.
Fås i mange udgaver, størrelser og farver – til baby, barn og voksen.
Holdbar
Skinnies er meget slidstærkt og tåler over 50 vask.
Kan vaskes i maskine og tørretumbles.
Økonomisk
Skinnies er økonomisk i brug, øger behandlingens effekt og skaber
optimale betingelser for huden.
Er lette og tidsbesparende at håndtere, da de kan maskinvaskes.
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Høj kvalitet
Skinnies er udviklet i samarbejde med hudspecialister og fremstilles i England.

Læs mere om Skinnies terapeutisk beklædning, find størrelsesguide samt
komplet produktoversigt på www.apodan.dk
Vær opmærksom på, at ikke alle størrelser og farver er på lager, hvorfor der skal
påregnes en længere leveringstid.
I Danmark forhandles Skinnies kun hos Apodan.
Kontakt os for yderligere information.
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