Snel het juiste product vinden.
Met het zwachtelassortiment van HARTMANN.
Latexvrij en veilig.

De toonaangevende producten van HARTMANN.
De juiste zwachtel voor elke toepassing.

De simpelste manier om snel een keuze te
maken. Het complete assortiment uit één hand.

Niet per se nieuw. Maar wel opnieuw ingedeeld.
Duidelijk en overzichtelijk: De nieuwe indeling van het HARTMANN-zwachtelassortiment vereenvoudigt
de keuze van de juiste zwachtel voor een bepaalde toepassing. Door de overzichtelijke indeling van de
producten in vier categorieën is het ruime assortiment goed te overzien.

Pütter

Ideal

Peha

Compressiezwachtel

Universele zwachtel

Fixatiezwachtel

Pütterzwachtel
Pütterverband
PütterFlex
Pütter-haft.

Pütter staat voor alle zwachtels met korte
rek die in het kader van compressietherapie
kunnen worden toegepast: van de Pütterzwachtel tot Pütter-haft.

Speciale
producten
Lastodur strong
Lastodur soft
Varolast
Varolast plus
Rolta soft
Stülpa
Stülpa-fix
Coverflex
Lastogrip

De speciale producten omvatten zwachtels en
verbanden voor specifieke toepassingen die
niet in de categorieën Compressie, Universeel
en Fixatie thuishoren.

Idealzwachtel
Idealast
Idealast-haft
Idealast-haft Color
Idealflex

Ideal staat voor alle klassieke zwachtels die
op grond van hun universele eigenschappen
geschikt zijn voor tal van toepassingen.

Peha-haft
Peha-haft Color
Peha-verbandgaas
Peha-last
Peha-crepp
Peha-Lastotel

Peha zijn de elastische en niet-elastische
fixatiezwachtels van HARTMANN, voor het
fixeren van wondverband, vulmateriaal,
canules en spalken.

Volledig latexvrije producten bieden betere
bescherming tegen infecties.
Veiligheid staat bij HARTMANN op de eerste plaats. Om die
reden beschouwen wij het beperken van het infectierisico in
de gezondheidszorg als één van onze belangrijkste taken.
Het kiemgetal van onze zwachtels is lager dan 100 KVE/g
(kolonievormende eenheden). Het infectierisico is dus geringer,
omdat patiënten met minder ziektekiemen in contact komen.
Bovendien is het risico op het ontwikkelen van een latexallergie
niet meer aanwezig, omdat al onze hechtende zwachtels vrij zijn
van natuurlijk latex.
Ons toch al goede zwachtelassortiment is nu dus nog beter en
veiliger.

Alle tijd- en kostenbesparende voordelen
op een rij.
Veilig voor verplegend personeel en patiënten met een
latexallergie, omdat alle zwachtels vrij van latex zijn.
Dankzij een gecontroleerde kiembelasting minder
risico op infecties.
Minder tijdrovend bij het bestellen en het gebruik door
een overzichtelijke indeling van het assortiment.
Veilige toepassing en tijdwinst, omdat duidelijk herkenbaar
is waarvoor een product is bedoeld en wat het oplevert.
Foutieve en dubbele bestellingen worden vermeden
omdat het complete assortiment wordt geleverd door
één leverancier.
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Pütter

Pütterzwachtel
Pütterverband
PütterFlex
Pütter-haft.

Pütter.
compressiezwachtels van HARTMANN.

Pütterzwachtel

Ideal
Idealzwachtel
Idealast
Idealast-haft
Idealast-haft Color
Idealflex

Ideal.
universele zwachtels van HARTMANN.

Idealzwachtel

Pütterzwachtels zijn extra zware zwachtels
met een korte rek voor het toepassen van
een tegengesteld gerichte verbandtechniek
bij compressietherapie. Ze zijn verkrijgbaar
als afzonderlijke zwachtel en bij speciale
indicaties als Pütterverband per twee stuks.
Leverbaar in verschillende uitvoeringen en
breedten.

De klassieke HARTMANN-Idealzwachtel
conform DIN 61632-IB-S is een elastische
textielzwachtel met een korte rek. Dankzij de
goede gebruikseigenschappen is deze zwachtel
geschikt voor tal van toepassingen.

Idealast ®
De elastische mengzwachtel.
Idealast is een duurzaam elastische Idealzwachtel met een
korte rek en een rekbaarheid van ca. 80%, die dankzij de lange
levensduur zeer economisch in het gebruik is.

Pütterverband®
Het sterke duo.

PütterFlex
De dunne, sterke zwachtel.

Pütter-haft
De hoogwaardige, hechtende
zwachtel

Idealast ® -haft
De hechtende zwachtel.

Idealast ® -haft Color
De fleurige, hechtende zwachtel.

Idealflex®
De lichte zwachtel.

Twee beproefde, extra zware zwachtels met korte rek
en een rekbaarheid van 90% in een duoverpakking
voor een bijzonder sterk compressieverband.

Een extra dunne, bi-elastische zwachtel met korte
rek en een rekbaarheid van ca. 90% in de lengte en
daarnaast elasticiteit in de breedte voor zeer sterke
compressie.

Pütter-haft is een hechtende, duurzaam elastische
zwachtel met korte rek die aan beide zijden hecht, zodat
hij goed op zijn plaats blijft, en een rekbaarheid van
60% voor sterke compressie.

Idealast-haft is een hechtende, duurzaam elastische
zwachtel met een rekbaarheid van 90% voor een
verband dat goed blijft zitten.

Idealast-haft Color is een gekleurde, hechtende,
duurzaam elastische Idealzwachtel met een rekbaarheid
van 80% en een korte rek voor een vrolijk verband dat
goed blijft zitten.

De lichte Idealflex is een enkelvoudige duurzaam
elastische universele zwachtel met een rekbaarheid
van ca. 80% voor economisch gebruik.

Pütter

Eigenschappen

Voordelen

Ideal

Eigenschappen

Voordelen

Pütterzwachtel®

beproefd

veilig, duurzaam

Idealzwachtel

100% katoen

huidvriendelijk, duurzaam

Pütterverband®

dubbel beproefd

twee stuks voor één verband

Idealast®

duurzaam elastisch weefsel

vormvast

PütterFlex

bi-elastisch

eenvoudige toepassing, hoog draagcomfort

Idealast® -haft

hechtend

blijft goed zitten

Pütter-haft

hechtend

blijft goed zitten

Idealast® -haft Color

hechtend, gekleurd (blauw, rood)

blijft goed zitten

Idealflex®

lichte kwaliteit

luchtdoorlatend

Peha
Peha-haft
Peha-haft Color
Peha-verbandgaas
Peha-last
Peha-crepp
Peha-Lastotel

Peha.
Fixatiezwachtels van HARTMANN.

Peha-haft®
Peha-haft bevat geen latex, acrylaat of
chloor en kan worden gebruikt voor allerlei
fixatiedoeleinden. Deze hechtende,
elastische fixatiezwachtel is vooral geschikt
voor het fixeren van wondverband, vulmateriaal, canules e.d. op gewrichten en ronde
of conische lichaamsdelen.

Speciaal
Lastodur strong
Lastodur soft
Varolast
Varolast plus
Rolta soft
Stülpa
Stülpa-fix
Coverflex
Lastogrip

Speciaal.
Speciale producten van HARTMANN.

Lange rek/compressie

Zinklijm

Gewatteerde zwachtel

Lastodur ® strong
De sterke, superrekbare zwachtel

Varolast ®
De tweedimensionale zwachtel

Rolta® soft
De gewatteerde zwachtel

Lastodur strong is een duurzaam elastische zwachtel met Varolast is een gebruiksklare, in de lengte en in de
een lange rek en sterke, goed te doseren compressieve
breedte rekbare zinklijmzwachtel waarmee ook op
eigenschappen voor soepele, duurzame verbanden.
anatomisch lastige plaatsen een verband exact kan
worden aangelegd.

Peha-haft ® Color
De fleurige, flexibele zwachtel

Peha® -verbandgaas
De universele, traditionele zwachtel

Peha-haft Color is een hechtende, elastische
fixatiezwachtel met een rekbaarheid van ca. 100% die
in twee kleuren verkrijgbaar is voor een vrolijk verband
dat goed blijft zitten.

Peha-verbandgaas van niet-elastisch weefsel is
uitermate huidvriendelijk en ademend, beperkt het
afknellen en wordt vaak toegepast als noodverband in
het kader van eerste hulpverlening.

Lastodur ® soft
De zachte, superrekbare zwachtel

Varolast ® plus
De extra vochtige zwachtel

Lastodur soft is een duurzaam elastische zwachtel met
lange rek met beperkte, goed te doseren compressieve
eigenschappen voor soepele, duurzame verbanden.

Varolast plus is een extra vochtige zinklijmzwachtel
met een zachte, gelijkmatig verdeelde zinklijmlaag,
die zonder in te snijden of af te knellen kan worden
aangelegd.

Rolta soft is een gewatteerde synthetische zwachtel van
licht volumineus, uitermate zacht en huidvriendelijk
materiaal voor een lichte wattering, die ook door een
gevoelige huid wordt verdragen.

Buiszwachtels

Peha-last ®
De elastische, zachte zwachtel

Peha-crepp ®
De superelastische zwachtel

Peha® -Lastotel®
De zeer elastische, duurzame zwachtel

Stülpa®
De fijnmazige zwachtel

Stülpa® -fix
De grofmazige zwachtel

Coverflex®
De bedekkende zwachtel

Peha-last is elastisch verbandgaas van zuiver katoen
met een rekbaarheid van 65%. Het verband
absorbeert goed en is zeer huidvriendelijk.

Peha-crepp is een superelastische fixatiezwachtel met
een hoog katoengehalte en rekbaarheid van ca.
160%. Deze zwachtel is bij uitstek geschikt voor
gebruik op lastige plaatsen en patiënten met een
gevoelige huid.

Peha-Lastotel is een zeer elastische fixatiezwachtel
met een rekbaarheid van ca. 140% voor allerlei
fixatiedoeleinden die dankzij het duurzame weefsel
ook zeer geschikt is voor het bevestigen van spalken.

Stülpa is een naadloze buiszwachtel die zowel in de
lengte als in de breedte zeer rekbaar is en voor tal van
toepassingen kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor
fixatie-, extensie-, zinklijm en gipsverbanden.

Stülpa-fix is een zeer elastische, grof gebreide
netbuiszwachtel met een hoog katoengehalte voor
snelle fixatie van wondverbanden op alle delen van
het lichaam.

Coverflex is een duurzaam elastische, huidvriendelijke
buiszwachtel van dicht geweven, zijdeachtig materiaal
met ingeweven elastaandraden, die zowel droog als
vochtig kan worden toegepast.

Peha

Eigenschappen

Voordelen

Peha-haft®

hechtend

betrouwbare fixatie

Peha-haft® Color

hechtend, gekleurd (blauw, rood)

betrouwbare fixatie

Peha -verbandgaas

niet rekbaar

beperkt afknellingen

Peha-last®

100% katoen

huidvriendelijk

Peha-crepp®

crêpestructuur

blijft goed zitten

Peha® -Lastotel®

zeer elastisch

zacht, dicht, duurzaam

®

Lastogrip ®
De ondersteunende zwachtel
Lastogrip is een duurzaam elastische buiszwachtel voor
het ondersteunen en fixeren met gelijkmatige, matig
compressieve eigenschappen, die in het wit en in
huidskleur verkrijgbaar is.

PAUL HARTMANN B.V.
Kerkenbos 11 - 03d . 6546 BC Nijmegen
Tel. (024) 711 2000 . Fax. (024) 377 82 84
www.paulhartmann.nl . algemeen@paulhartmann.nl

Meer informatie over onze producten
vindt u op www.paulhartmann.nl

