
Tubifast™ Garments

Tubifast Garments s 2-Way Stretch technologií je řada oblečení určených pro mokré  
a suché zábaly a také pro fixaci krytí.

Pohodlné, rychlé  
a jednoduché  
řešení pro suché 
nebo mokré zábaly1

Podporují plnou 
aktivitu přes 
den a klid v noci 
(ve spojení se 
zvláčňující terapií) 1

Pohodlné nošení 
pod nočním 
úborem i běžným 
oblečením

SoftSeam 
TechnologyTM 
pomáhá zmírnit 
dráždění citlivé 
pokožky

Dokonale volný 
pohyb díky 
elastickému 
provedení



Jak oděvy Tubifast Garments fungují
Oděvy Tubifast Garments s 2-Way Stretch tech-
nologií na fixaci krytí a mokré a suché zábaly 
jsou k dispozici v těchto provedeních: triko 
s dlouhým rukávem, legíny a ponožky. Velikosti 
jsou určeny pro děti od šesti měsíců.
Oděvy Tubifast s 2-Way Stretch technologií jsou 
rychle a snadno použitelné bez použití pásek, 
špendlíků či poutek a jejich dvoucestná strečová 
konstrukce zajišťuje kompletní svobodu po-
hybu. Pohodlně se nosí pod nočním úborem 
i běžným oděvem. Pomáhají plnohodnotně 
prožívat všechny denní aktivity a přispívají také 
k zajištění klidných nocí.

Výhody Tubifast oděvů s 2-Way Stretch 
technologií
•  Ploché švy, které pomáhají předcházet 

podráždění citlivé pleti
• Praktický, rychlý a jednoduchý způsob zábalů
• Pohodlné pro nošení pod běžné oblečení
• Zajistí úplnou svobodu pohybu
•  K dispozici trička s dlouhými rukávy, legíny 

a ponožky
• Vylepšená fixace krku u triček 

Složení  Pokyny pro praní
• Viskóza
• Polyamide 
• Elastan

Možnosti použití
Mokrý zábal je terapie používaná v léčbě ato-
pické dermatitidy a představuje použití emo-
liencií (změkčovadel) a fixačních obvazů. Toto 
lze provádět pomocí kombinace zvláčňujícího 
přípravku Epaderm™  s Tubifast oděvy s 2-Way 
Stretch technologií. Emoliencium se nanáší na 
postiženou kůži, která je pak překryta vrstvou 
vlhkého Tubifast oděvu nebo obvazu. Takto 
dohromady pak změkčovadlo a vlhká vrstva 
udržují pokožku hydratovanou a snižují zánět 
a podráždění.1

Vlhký Tubifast oděv s 2-Way Stretch technologií 
nebo obvaz působí také jako bariéra zajišťující 
kontakt emoliencia s pokožkou. Vlhká vrstva 
rovněž chladí, zklidňuje pokožku a pomáhá 
snižovat svědění2. Poté se přiloží druhá, suchá 
vrstva oblečení, která zajistí, že pacientův 
oděv zůstane suchý a zabrání, aby se dalším 
škrábáním nezhoršoval stav kůže a nedošlo 
k možnému zranění.
Suchý zábal je velmi podobný mokrému. Emo-
liencium se nanáší na postiženou kůži, která je 
pak překryta jednou suchou vrstvou Tubifast 
oděvu s 2-Way Stretch technologií nebo ob-
vazem.
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Tubifast oděvy ani jejich obal neobsahují přírodní gumový latex.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE: Velikosti Tubifast oděvů 
jsou navrženy podle věku dětí. Máte-li jakékoli 
pochybnosti o výběru velikosti, měli byste vždy zvolit 
větší velikost, např. v případě, že dítě nosí pleny. 

 
Přehled sortimentu

Číslo 
výrobku

Typ Kód VZP Velikost Počet kusů  
v balení/
kartonu

992007 tričko 6 - 24 měs  1/6

992008 tričko 2 - 5 let 1/6

992009 tričko 5 - 8 let 1/6

992010 tričko 8 - 11 let 1/6

992011 tričko 11 - 14 let 1/6

992012 legíny 6 - 24 měs 1/6

992013 legíny 2 - 5 let 1/6

992014 legíny 5 - 8 let 1/6

992015 legíny 8 - 11 let 1/6

992016 legíny 11 - 14 let 1/6

992017 ponožky uni 1/6


