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3M™ Coban™ selvheftende elastisk bandasje til 

kompresjon og støtte. Bandasjen fester ikke til 

hud, hår eller klær, men kun til seg selv uten bruk 

av klips eller nåler. Coban er porøs, luftig og lett, 

samt smuss- og vannavstøtende. Den er enkel å 

tilpasse, opprettholder konstant kompresjon over 

tid og verken løsner eller glir ned under bruk. 

Coban fås også uten lateks. 

 

For mer informasjon se www.3m.no/helse 

 

3M™
 
Coban™

 

Innholdsdeklarasjon 

Coban er fremstilt av to lag polyesterfibre, lett bundet 

med akrylmasse. Ivevde elastiske spandextråder. 

Belagt med naturgummilatex i en meget ren form og 

uten antioksidanter eller andre tilsetninger. Pigmentert 

med jernoksid oppløst i vann. Coban fås også uten 

lateks. 

Bruksområder 

 Feste av skinner 

 Kompresjonsbandasje 

 Feste av bandasjer og annet utstyr på sart hud og   

   hud som ikke tåler tape 

 Fingerbandasje 

 Hodebandasje og på hud med mye hår 

Forholdsregler 

Bør ikke applikeres i direkte kontakt med åpne sår. 

Såret skal diagnostiseres før kompresjon igangsettes. 

 

 

Lagring og holdbarhet 

Oppbevares i romtemperatur. Holdbarhet er angitt 

med utløpsdato på pakningene. 

Bestillingsinformasjon 

3M 

Produktnr. 

NAF/ 

RTV-nr.* 
Størrelse 

Antall

/eske 

1581 25 mm x 4,5 m strukket 30 

1582 50 mm x 4,5 m strukket 36 

1583PHC* 819011 75 mm x 3,0 m strukket   1 

1583 75 mm x 4,5 m strukket 24 

1584PHC* 819037 100 mm x 3,5 m strukket   1 

1584 100 mm x 4,5 m strukket 18 

1584S Sterilt 100 mm x 4,5 m strukket 18 

1584L 100 mm x 6,0 m strukket 18 

1586 150 mm x 4,5 m strukket 12 

1583A 75 mm x 4,5 m strukket, farger 12 

1583N* 875336 75 mm x 4,5 m strukket, neonfarger 12 

2081 25 mm x 4,5 m strukket, lateksfri 30 

2082  50 mm x 4,5 m strukket, lateksfri 36 

2083 75 mm x 4,5 m strukket, lateksfri 24 

2084 100 mm x 4,5 m strukket, lateksfri 18 

2084S Sterilt 100 mm x 4,5 m strukket, lateksfri 18 

2084L 100 mm x 6,0 m strukket, lateksfri 18 

2086 150 mm x 4,5 m strukket, lateksfri 12 

*Apotekpakning 

Selvheftende elastisk bandasje 
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Selvheftende elastisk bandasje 

Dobbeloverlapping    

15-30 mm Hg 

Tredobbel overlapping 

20-40 mm Hg 

Firedobbel overlapping  

30-60 mm Hg 

Femdobbel overlapping 

40-70 mm Hg 

10 cm bandasje kan strekkes 

til 20 cm. Om du deretter 

slipper opp 2-3 cm får du 

tilbake bandasjens ruglete 

mønster og har da riktig 

strekk, dvs. 70%.  

En bomullsstrømpe/ tube trekkes 

over fra tærne og opp til kneet. Rull ut 

ca. 30 cm av Coban  og fest bindet 

med to runder. Start med kompresjon 

rundt foten godt foran på tåballen og 

sørg for at ankelleddet har 90 graders 

vinkel. 

Slik får du riktig 

kompresjon med Coban 

Slitesåle: Hvis pasienten går mye 

innendørs og uten sko, kan fotsålen 

dekkes med en ekstra bit Coban. 

Fest bandasjen ovenfor hælen og 

strekk den langs fotsålen. Trykk den 

forsiktig fast og klipp av. 

Sørg for å dekke hælen godt og legg 

rundene med jevnt drag i bindet. Det kan 

være nødvendig å bruke polstring rundt 

ankelområdet, over skinnleggen og i 

knehasen for å unngå sårhet. Fortsett så 

med sirkulære runder med valgt 

overlappingstetthet godt opptil knehasen. 

Tips! 

3M leverer også foring og 

hudbeskyttelsesstrømper 

For mer informasjon, klikk deg inn på 

www.3m.no 
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3M Norge A/S 

Avd. Helseprodukter 

Postboks 100, 2026 Skjetten 

Tel: 0 63 84 

Faks: 63 84 17 88 

www.3m.no/helse 


