Zo eenvoudig trekt u Aqua Protect aan geheel zonder plak/kleefmiddelen
of rubberen afsluitingsringen.
Ruw gips glad maken.
Gebruik bij een ruwe
ondergrond een kous
of iets dergelijks om
beschadiging te voorkomen.
Open wonden bedekken.
AquaProtect is bijzonder
rekbaar-eenvoudig opstropen en zo ver mogelijk
omhoog trekken. Trek de
afdichting iets terug om
deze tot op de hoogte van
de spieren goed te laten
aansluiten.

artikel

model

lengde		

omvang

±
onderarm, groot
onderarm, klein

AP 21
AP 17

54 cm
43 cm

>_ 22 cm
>_ 17 cm

geheel arm, groot
geheel arm, klein

AP 31
AP 26

80 cm
66 cm

>_ 26 cm
>_ 19 cm

onderbeen, groot
onderbeen, klein

LP 25
LP 20

64 cm
51 cm

>_ 32 cm
>_ 24 cm

geheel been, groot
geheel been, klein

LP 44
LP 33

112 cm
84 cm

>_ 47 cm
>_ 31 cm

Mocht het materiaal te
strak zitten en/of aan het
uiteinde oprollen, dan
moet de opening
meermals krachtig opgerekt worden om de
spanning te verminderen.
Klaar om te douchen. Bij het baden en zwemmen eerst 90%
van AquaProtect voorzichtig onderdompelen, aan de hoek
trekken om lucht te laten ontsnappen en de afsluiting weer
goed laten aansluiten.
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Modellen voor onderen geheel arm

AquaProtect maakt het leven met een verband gips
heel eenvoudig.
Een verfrissende douche of zelfs een ontspannend bad
– dat kan vanaf nu moeiteloos.
Ook de afwas of andere natte werkzaamheden zijn geen
probleem meer: u trekt het AquaProtect aan over het
verband/gips waardoor het absoluut
waterdicht beschermd is.

Modellen voor onder- en
geheel been

Beschermt
gips en verband
in bad en op het strand!

AquaProtect is een absoluut waterdichte beschermhoes,
gemaakt van huidvriendelijk polyurethaan. Er zijn 8
uitvoeringen met elk modellen voor onderarm, geheel
arm, onderbeen en geheel been. De beenmodellen
hebben slipvaste zolen, die voor houvast en zekerheid
zorgen. Het materiaal bevat absoluut geen latex.

Alle modellen ook
in kleine maten

AquaProtect beschermt arm- en been bandages
niet alleen bij het douchen of baden, echter ook in het
zwembad en bij watersport.
Ook bij zwemmen of duiken:
AquaProtect is absoluut waterdicht.

AquaProtect is zeer sterk en meervoudig bruikbaar.
AquaProtect is verkrijgbaar in o.a. gipskamers, apotheken en medische speciaalzaken.

Ook voor de
watersport

