BANDASJER

Snøgg dyrebandasjer

Snøgg bandasjeserie gir fleksibilitet
og brukervennlighet på alle dyrearter.
Med 25 års erfaring fra dyrerelaterte
førstehjelpsprodukter, er våre bandasjer
anbefalt av fagfolk, bønder og dyreeiere.
Veterinær Paul Stamberg sier
“Snøgg-bandasjer kan se litt annerledes ut
enn andre merker; de oppnår imidlertid raske
resultater, til fordel for
både personale og det syke dyret.”
En annen profesjonell bruker, Bjørn Tore
Anderssen, gir denne anbefalingen:
“I 20 år har vår klinikk brukt
Snøgg bandasjer. Stor absorpsjonskapasitet,
robusthet og estetiske kvaliteter gjør dem
overlegen sammenlignet med andre
produkter.”

Produktspekteret består av fire typer bandasjer;
AnimalSoft, AnimalVet, AnimalPolster og
ElastoQuick Sport.
De er alle lette å tilpasse til forskjellige formål og
plasseringer på dyret, og gir deg dermed kreativ
frihet.
Brosjyren tar for seg de vanligste
bruksområdene :
• Sårpleie: Valg av bandasjer
til forskjellige sårstadier
• Støttebandasjer: Polstring og stabiliserende
egenskaper, enkel å tilpasse.
• Trykkbandasjer: Blødende sårforbinding
• Beskyttenede bandasjer
Våre bandasjer er produsert
i forskjellige dimensjoner, passer
til bruk på dyr av alle størrelser.
Bandasjene kan karakteriseres som
“fysiologiske kompresser”, og de skiller seg ut
for deres brukervennlighet og hurtig påsetting.
Videre, føles de komfortable og stabile, og
tolereres godt av dyret
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6 x 450 cm

Art.no. 13074

AnimalSoft er en limfri,
tettsittende og tverrelastisk
bandasje som er lett å forme
og gir stor bevegelighet.
AnimalSoft er selvheftende og
kleber ikke til hud, pels eller
sår.
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8 x 100 cm

Art.no. 13071

8 x 450 cm

Art.no. 13072

14 x 450 cm

Art.no. 13073

En unik skumbandasje som
bare hefter til seg selv,
ikke til hud, pels og sår. Solid,
elastisk og enkelt å forme.
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9 x 200 cm

Art.no. 12116

14 x 200 cm

Art.no. 12117

Skumbandasje med lim på den
ene siden. Benyttes til polstring
og fiksering.
Til sårbehandling benyttes den
sammen med AnimalVet og
AnimalSoft.
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Sport
7,5 x 450 cm

Art.no. 46001

3 x 450 cm

Art.no. 46002

Elastisk selvheftende bandasje
uten lim. Brukes til lett
støttebandasje og til fiksering av
kompresser og andre bandasjer.
ElastoQuick Sport former seg lett
etter kroppen og hefteri
kun til seg selv og kan enkelt
rives i ønsket lengde. Hefter ikke
til hud og pels.

Forklaring:
Nummer 1-4
indikerer hvilke
bandasjer
som er brukt
for å illustrere
påsettingen.

BANDASJER
SMÅ DYR

ØRE BANDASJERING

POTE
BANDASJERING

1. Form en propp av AnimalVet
for å verne øregangen, og lag en
pute til fiksering av øret.

1. Start med en runde for feste av
polstringen mellom tærne.
Bruk AnimalSoft eller AnimalVet
rundt beinet.

2. Puten fikseres med
AnimalVet. Eventuell væske vil
bli absorbert av det indre laget.
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Sport
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2. Heft en tilpasset lengde til nr.1. Vri den rundt 180
grader. Det tynneste punktet trees mellom
tærne. Heft AnimalSoften på undersiden. Gjenta dette

2
4,5 cm

3. Bandasjer øret med
AnimalVet og fikser med
en bredere AnimalPolster
bandajse som vil hefte til pels.

3. Fullfør bandasjeringen
med AnimalSoft eller AnimalVet.
Fikser med ElastoQuick

1
14 cm

3
2
9 cm
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Trykkbandasje lages
enkelt ved å rulle
sammen AnimalSoft eller
AnimalVet. Prinsippet
benyttes på sår med mye
betennelsesvæske for å
øke oppsugingsevnen.

POTE
BANDASJERING

1

2

1. Start med bandasjering
mellom trædeputen og tærne.
Anbefalt bruk er AnimalSoft og
AnimalVet.

FRAKTURER
1. Benytt samme fremgangsmåte som
ved potebandasjering.
2. Det er viktig å bandasjer en omgang
ekstra med AnimalVet.
2. Klipp et snitt i
AnimalVet.
Bandasjer poten.
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3
3. Tilpass en lengde med
AnimalVet. Klipp hull til
tærne.

4. Tre tærne gjennom snittene og
brett bandasjen som på fig. over.

3. Polstre alle kantene på den
tilpassende skinnen med
AnimalPolster.

4. Fikser skinnen med ElastoQuick.
Denne metoden eliminerer risikoen for
gnagsår. Med frie tær økes bevegligheten
og blodsirkulasjonen,
og muskelaktiviteten stimuleres.
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5. Hvis nødvendig, bandasjer
en ekstra omgang med AnimalVet,

BANDASJER
STORE DYR

Forklaring:
Nummer 1-4
indikerer hvilke
bandasjer
som er brukt
for å illustrere
påsettingen.
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Sport

SPENEBANDASJERING

1

1

Ved sår på spener, eller jur,
benyttes AnimalSoft.

LEDDINJEKSJON

ELASTISITET

Bandasjen legges
direkte på
injeksjonsstedet.
For å unngå at bandasjen
glir, er det viktig å utnytte
elastisiteten.

HOVLEDD
Ved bandasjering
av hovledd legges først en
bandasje fra koden og
nedover. Deretter en omgang over
injeksjonsstedet. Denne
bandasjen må legges godt ned på
hoven.
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MUGG
BEHANDLING
Utnytt elastisiteten i
AnimalVet til å fiksere
kne eller ledd.

Ved
muggbehandling
er det nok med en
omgang 14 cm
AnimalVet.

SÅR BANDASJERING
AnimalPolster på ben:
Først legges en omgang AnimalPolster
nedenfor sårstedet. Deretter legges
AnimalVet over sårstedet med
overlapping på et par cm til
AnimalPolster. Skift AnimalVet ved behov.
AnimalPolster fjernes etter endt
behandling.

AnimalVet festes først på
AnimalPolster
og deretter plasseres på såret.
AnimalPolster må aldri
brukes direkte på såret.
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AnimalPolster
festet direkte på
det stedet som
skal beskyttes.

LEDDINJEKSJON I KNE

2 3

Start med å legge AnimalPolster
under kneet. Legg deretter
AnimalVet over skadestedet med
overlapping til AnimalPolster. På
denne måten vil bandasjen ikke skli
nedover. For ekstra hold og fiksering
kan AnimalPolster legges over
kneet, og overlappe AnimalVet.
Ved helbandasjering av bakben
benyttes AnimalVet som primær-og
sekundærlag, deretter ElastoQuick
som tærtierlag.
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Har hesten sår i munnen
kan bislet bandasjeres
med AnimalSoft slik at
ubehaget reduseres.

Hvis f.eks. bandasjen
blir for slakk er den
enkel å stramme - se
pilene.

med Animal Bandasjer
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PRODUCT

Sport

Selvheftende
Polstring
Hefter kun til seg selv
Myk
Tverrelastisk
Elastisk i lengderetning
Porøs
Absorberende
Stopper blødninger
Hefter selv i vann
Tilfredstiller krav til
primær lag
Tilfredstiller krav til
sekundær lag
Tilfredstiller krav til
tertiær lag
Fiksering
Tykkelse
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1,9 mm

5 mm

5 mm

Prod. 012020

Effektiv sårbehandling

