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comfortabel, �exibel, elastisch, 

zelfklevend wondverband

• comfortabel

• zacht en elastisch

• kleeft op zichzelf

• kleeft ook als het verband nat wordt

• gewricht kan soepel blijven bewegen

• kan gebruikt worden in combinatie
 met zalf of crème
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Soft 1 is een uniek, elastisch, absorberend zelfklevend wondverband dat 
niet kleeft aan huid, haar of wond. Het kan probleemloos worden gebruikt 
in water en in combinatie met zalf of crème. Door de hoge elasticiteit is het 
wondverband makkelijk aan te brengen en kunnen de gewrichten soepel 
blijven bewegen. Ideaal voor vingers, handen, polsen, tenen en voeten.

FEITEN en VOORDELEN

zelfklevend wondverband
• kleeft niet aan huid, haar of wond
• bevat geen lijm

kleeft alleen op zichzelf
• kan gebruikt worden in combinatie met zalf of crème
• huid hoeft niet schoongemaakt te worden voor gebruik
 (wond moet wel schoongemaakt worden)

zacht en elastisch
• vormt zich makkelijk rond gewrichten
• comfortabel, het gewricht kan soepel blijven bewegen
• ideaal voor vingers, handen, polsen, tenen en voeten

ademend
• verstikt de huid niet
• bevordert wondgenezing

absorberend
• ideaal voor licht bloedende wonden
• absorbeert bloed/vocht

stopt het bloeden
• bloeding wordt gestopt door strak te verbinden
• sluit de wond, minder kans op infectie

kleeft bij gebruik in water
• kleefkracht blijft optimaal als het verband nat wordt

afmetingen 
• 3 cm x 5 m  •  6 cm x 1 m  •  6 cm x 5 m  •  50 x 6 cm
• verschillende afmetingen toe te passen naar behoefte
• verband kan op maat geknipt worden

Blauw Soft 1 
• hoge zichtbaarheid 
• detecteerbaar door blauwe kleur 
• geschikt voor gebruik in de horeca en voedingsindustrie 
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