
Tubifast®-vaatesarja, jossa käytetään TwoWay Stretch®-teknologiaa, koostuu kosteiden tai kuivien 
kääreiden3-5 sekä sidosten paikallaan pitämiseen5 tarkoitetuista valmisvaatteista1.

Käyttövalmiit vaatteet 

• Kahteen suuntaan 
joustava materiaali1 
takaa täydellisen 
liikkumisvapauden1 

SoftSeam-teknologia® 
auttaa vähentämään 
herkän ihon ärsytystä1

• Kätevä ja helppo 
apuväline kosteiden ja 
kuivien kääreiden pi-
tämiseen paikallaan2-5, 
koska niittejä, tarroja 
ja nauhoja ei tarvita1 

• Kokoja on saatavana 
lapsille 6 kuukauden 
iästä 14 vuoteen2-4 

• Miellyttävä käyttää 
yöasun tai tavallisten 
vaatteiden alla1

Tubifast®-vaatteet ja  
TwoWay Stretch®-teknologia



TwoWay Stretch®-teknologiaa hyödyntävien 
Tubifast®-vaatteiden toimintaperiaate
Valmiit1 Tubifast®-vaatteet, joissa käytetään TwoWay Stretch®-
teknologiaa, on tarkoitettu sidosten5 sekä kosteiden ja kuivien 
kääreiden2-5 pitämiseen paikallaan. Saatavana on pitkähihaisia 
aluspaitoja, lapasilla varustettuja aluspaitoja (6–24 kuukauden 
ikäisille), sukkahousuja, leggingsejä, sukkia, käsineitä ja Patch 
Wrap® -putkisidoksia. Lapsille kuuden kuukauden iästä alkaen.

TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntävissä Tubifast-vaatteissa 
ei ole niittejä, tarroja tai nauhoja2, joten niiden käyttö on helppoa5. 
Kahteen suuntaan joustava materiaali1 takaa liikkumisvapauden. 
Vaatteet tuntuvat miellyttäviltä yöasun ja tavallisten vaatteiden alla1, 
joten ne edistävät aktiivista elämäntyyliä ja rauhallisia yöunia.

TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntävien 
Tubifast-vaatteiden etuja
• Tasaiset saumat auttavat ehkäisemään herkän ihon ärsytystä1

• Kätevä apu kääreiden käyttöön2-5  

• Miellyttävä käyttää yöasun tai tavallisten vaatteiden alla1

• Vapautta liikkumiseen1

• Saatavana on pitkähihaisia aluspaitoja, lapasilla varustettuja 
aluspaitoja, sukkahousuja, leggingsejä, sukkia, käsineitä ja 
Patch Wrap -putkisidoksia

Materiaalin ominaisuudet
Viskoosia, elastaania ja polyamidia

Pesuohjeet

Lue lisää: www.molnlycke.fi
Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300. Mölnlycke Tubifast-, SoftSeam-,  
Patch Wrap- ja Epaderm -tavaramerkit, -nimet ja -logot ovat maailmanlaajuisesti yhden tai useamman Mölnlycke Health Care -yhtiön 
rekisteröityä omaisuutta. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. HQIM000404

Käyttökohteet
Kosteita kääreitä käytetään atooppisen ihottuman hoidossa. 
Siinä sidoksen alla käytetään pehmentävää voidetta. 
Tarkoitukseen voidaan käyttää Epaderm®-voidetta ja 
TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntäviä Tubifast®-vaatteita 
tai -sidoksia. Tulehtuneelle iholle levitetään pehmentävää 
voidetta, joka peitetään kostealla TwoWay Stretch -teknologiaa 
hyödyntävällä Tubifast-vaatteella tai -sidoksella. Yhdessä 
pehmentävä voide ja kostea kerros pitävät ihon kosteutettuna ja 
auttavat vähentämään tulehdusta.

Kostutettu Tubifast-vaate tai -sidos, jossa käytetään TwoWay 
Stretch -teknologiaa, toimii myös pidättävänä kerroksena, joka 
takaa sen, että pehmentävä voide pysyy iholla. Tämä kerros 
myös viilentää ja rauhoittaa ihoa, ja auttaa vähentämään kutinaa. 
Tämän jälkeen lisätään kuiva kerros, joka auttaa pitämään 
potilaan vaatteet kuivina. Se myös ehkäisee raapimista, ihoon 
kohdistuvia iskuja sekä ihovaurion pahenemista.

Kuivien kääreiden käyttöön liittyy vastaava prosessi kuin 
kosteiden. Tulehtuneelle iholle levitetään pehmentävää voidetta, 
joka peitetään yhdellä kuivalla TwoWay Stretch -teknologiaa 
hyödyntävällä Tubifast-vaate- tai -sidoskerroksella.
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TÄRKEÄÄ TIETOA: Huomautus: On suositeltavaa valita TwoWay Stretch 
-teknologiaa hyödyntävien Tubifast-vaatteiden koko sekä iän että mittojen 
mukaan. Jos koon valinta aiheuttaa epävarmuutta, kannattaa valita 
suurempi koko (esim. jos lapsi pitää vaippaa TwoWay Stretch -teknologiaa 
hyödyntävän Tubifast-vaatteen alla, valitse yhtä kokoa suurempi tuote).

TwoWay Stretch -teknologiaa hyödyntävät Tubifast-
vaatteet Tilaustiedot

Ikä Tuotenro

Lapasilla varustettu 
aluspaita 6–24 kuukauden ikäiset 992007

Aluspaita 2–5-vuotiaat 992008

5–8-vuotiaat 992009

8–11-vuotiaat 992010

11–14-vuotiaat 992011

Sukkahousut 6–24 kuukauden ikäiset 992012

Leggingsit 2–5-vuotiaat 992013

5–8-vuotiaat 992014

8–11-vuotiaat 992015

11–14-vuotiaat 992016

Sukat 1 koko: 2–14-vuotiaat 992017

Käsineet Lapsi XS 5922

Lapsi S 5923

Lapsi M–L / Aikuinen S 5921

Aikuinen M–L 5920

Patch Wrap

*Mitataan taipeen kohdalta

Koko Arvio raajan 
ympärysmitasta* Tuotenro

Pieni 14–18 cm 5924-00

Keskikoko 19–24 cm 5925-00

Suuri 25–31 cm 5926-00

Erittäin suuri 992010 5927-00


