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X-LITE® – Materialet 
X-LITE® er et luftigt letvægtsmateriale, der er konstrueret til at opfylde alle behov ved fremstilling af skin-
ner, bandager og ortoser. Materialet er fremstillet af 100% bomuldsnet, der imprægneres med en ugiftig 
termoplast. Alle reaktive stoffer i termoplasten er færdighærdet, hvilket betyder, den ikke afgiver nogen 
form for farlige dampe ved anlæggelse eller når bandagen fjernes med sav eller saks. Dette
giver dig et giftfrit og miljøvenligt alternativ – Ecocast!
X-LITE® er et er et stærkt og holdbart materiale, som bliver blødt og modulerbart ved opvarmning og 
hærder, når det køler ned. Processen kan gentages et utal antal gange uden materialet går i stykker. 

CLASSIC er det originale 
X-LITE® materiale. De 
store åbninger i nettet 
giver god ventilation. Som 
det stærkeste materiale i 
vores sortiment kan det 
anvendes til alle skinner og 
bandager efter eget valg.

PLUS er det nyeste 
produkt i X-LITE® 

sortimentet. Det 
kommer i fem farver og 
har en blød polyester- 
overflade.  

PREMIUM er fremstillet 
af samme bomuldsnet 
som CLASSIC, men er 
en tyndere kvalitet med 
mindre åbninger. Dette gør 
PREMIUM mere smidig og 
strækbar og derfor velegnet 
til mindre anlæggelser på 
overekstremiteter og til børn. 

Miljø- og sundhed
X-LITE® afgiver ingen farlige dampe eller andre biprodukter ved opvarmning, anlæggelse eller under 
hærdning. X-LITE kan derfor anlægges uden brug af ekstra beskyttelse, som handsker og special udsug-
ning i rummet. Ved fjernelse af gipsen med gipssav afgives der ingen farlige dampe eller støvpartikler, 
og udsug er ikke nødvendig. Der er ingen restriktioner i forhold til gravide, allergikere, astmatikere eller 
patienter og sundhedspersonale generelt.  X-LITE® opfylder internationale standarder for biologisk 
nedbrydelighed og sorterer under ufarligt affald. Ved afbrænding dannes der kuldioxid og vand. MSDS 
fås ved henvendelse. 

Anvendelsesområder
X-LITE® kan anvendes til alle former for skinner og bandager. 
Se følgende eksempler :
 
• Cirkulær hånd- og albuebandage
• Cirkulær underbensbandage
• Dorsal skinne
• Albueskinne
• Radial- og Ulnarskinne
• Fingerskinne
• Bagre skinne
• Knækappe
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Praktisk håndtering

Opvarmning i varmekar

X-LITE® varmes i varmekar ved 70°C. Skinner opvarmes i vandet i cirka 1 minut, ruller i cirka 
3 minutter.  Vær opmærksom på at vandet trænger ind i rullerne ved at trykke dem kortvarigt ned 
i vandet. 

Sørg altid for at X-LITE® er gennemvarmt inden arbejdet påbegyndes. Ubrugte ruller og ark, som 
har været opvarmet, kan genanvendes. Fjern forsigtigt den opvarmede X-LITE® fra varmekarret og 
lad rullerne tørre på højkant. Påregn en lidt længere opvarmningstid ved næste anvendelse – specielt 
for X-LITE® ruller med plastseparator. X-LITE® er fuldt 
hærdet efter 30 minutter og vægtbæring er tilladt.

Anvend en tang eller lignende når materialet tages op 
af vandet og lad vandet løbe fra. Undgå direkte kontakt 
med huden på grund af vandtemperaturen. Materialet 
er ikke varmt at håndtere, når vandet er fjernet. 
X-LITE® CLASSIC og PREMIUM ruller har en plastik-
separator imellem lagene, så vandet kan løbe fra ved at 
klemme rullen over skinnekarret eller i et håndklæde. 
X-LITE® PLUS ruller har en tekstil separator, som er 
mere gennemtrængelig, så de skal håndteres forsigtigt i 
varm tilstand. Ryst og bank vandet ud af rullen i stedet 
for at klemme.  
 

Vær opmærksom på at der er rigeligt med vand i varmekarret og fyld op efterhånden som niveauet 
synker. Varmekarret skal tømmes og rengøres en gang ugentligt..

Retningslinjer - temperatur og arbejdstid

Vandtemperatur ca. 70oC. 

Opvarmning

3 minutter

1 minut

2 minutter

10-15 sekunder

15-20 sekunder

Arbejdstid

45-60 sekunder

30-45 sekunder

2-3 minutter

15-20 sekunder

20-30 sekunder

Vægtbæring

30 minutter

N/A

N/A

N/A

N/A

Varmekilde

Vandbad

Vandbad

Varmepistol/Ovn (80oC)

Varmepistol/vandbad

Varmepistol/vandbad

X-LITE® Ruller

X-LITE® Ark

3D-LITE™

X-LITE® Kantbånd

X-LITE® Velcro

X-LITE® Skinne & bandage

Alt materiale kan genopvarmes et utal antal gange. Små stykker kan opvarmes med en føntørrer. Mindre 
ændringer på en bandage direkte på patienten er også muligt med en føntørrer. Bandager fjernes med 

almindelig gipssaks eller sav. Stabiliteten på skinnen eller den cirkulærer bandage bestemmes af antal lag.
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Anvend stockinette og polster under X-LITE® for at beskytte 
patientens hud. X-LITE® har størst stræk i bredden og 
mindre i længderetningen. Ved udmåling til en skinne tag 
derfor højde for, at materialet krymper lidt i længden. 
Ved bandagering med X-LITE® PLUS anlægges bandagen 
med den farvede tekstiloverflade udvendigt. 
Cirkulering med X-LITE® CLASSIC og PREMIUM kræver 
en lidt anden håndtering end med X-LITE® PLUS, da 
rullerne har en gennemsigtig plastfilm, som skal fjernes 
løbende. Plastseparatoren sørger for, at rullen ikke klæber 
sammen, når materialet blødgøres. Træk i plastfilmen med 
én hånd, i stedet for at holde omkring rullen, og arbejd dig 
langsomt rundt om ekstremiteten. Det er vigtigt at rullen 
vender rigtigt fra start inden arbejdet påbegyndes. (Se billede)

Uanset hvilken X-LITE® kvalitet der anvendes, er det vigtigt kontinuerligt at glatte og laminere 
lagene, for at få en veltilpasset cirkulær bandage.   
Anlæg X-LITE® med 50% overlap. Ønskes en mere stabil bandage eller skinne, kan der blot tilføjes 
et ekstra lag eller forstærkninger. Når flere lag lamineres, er det vigtigt at begge lag fortsat er varme.
Cirkuler med et let træk for bedste resultat.
Arbejdstiden er omkring 1 minut før X-LITE® starter med at hærde. 

Sørg altid for at begge lag af X-LITE® er klæbrige, hvis flere lag skal lamineres permanent. 

Mens materialet forsat er varmt, rulles og glattes alle kanter. Lad stockinette og polster være 5 cm 
længere end bandagen ved alle åbninger, således de kan foldes omkring kanterne. 

X-LITE® kan opvarmes og omformes et ubegrænset antal gange. 
Små korrektioner kan laves på bandagen direkte på patienten ved opvarmning med føntørrer. Sørg 
altid for at holde din hånd tæt ved området som opvarmes, så du undgår at brænde patienten. 

Bandagen er hærdet efter 5 minutter og efter 30 minutter er vægtbæring tilladt. 

Fjernelse af gipsen

X-LITE® kan fjernes med sædvanlige 
gipse instrumenter, som gipssav eller 
skarp gipssaks. X-LITE® støver ikke og 
efterlader ingen farlige dampe i rummet. 
Der er ikke krav til special udsugning i 
rummet eller på gipssaven. 

Fremstilling af skinner og 
cirkulære bandager
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X -LITE® PLUS

Cirkulær Scaphoideum 

Materialeforbrug:

• Stockinette i passende længde 2,1 – 3 cm   
 bred til tommel og 5-7 cm bred til underarm
• Polstring 7,5 cm bred
• 1–2 ruller X-LITE® PLUS 7,5 cm bred. Vælg   
 imellem 5 farver.
• 1 Tommelskinne fremstillet af et dobbelt lag   
 X-LITE® PLUS 10 cm bred

Påfør stockinette og polstring. Bøj kanterne i 
begge ender så der dannes en blød kant.  

Klip en tommelskinne i dobbelt lag 10 cm bred 
og 15 cm lang. Lad den ene del være lidt 
længere end den anden og fold den, således der 
kommer end blød kant. I den ene ende lades en 
lille del fortsat være hvidt materiale, så den del 
kan klæbe på tekstildelen og danne en cirkulær 
bandage rundt om tommelen. 

Læg skinnen tilbage i vandet sammen med 
rullen.
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Tag rullen op af vandet efter 1 min. og træk 
25 cm ud. Placer den på arbejdsbordet med 
den farvede side nedad. Bøj kanten af rullen 
og tryk materialet godt sammen. Klip et hak 
midt på den udtrukne del. Læg forsigtigt 
rullen tilbage i vandet, og tilføj eventuelt 
endnu en rulle, afhængigt af patients stør-
relse.   

Anlæg tommelskinnen så patienten har fuld 
bevægelighed i IP-leddet. 

Mens skinnen fortsat er varm, startes 
cirkuleringen med den klargjorte rulle. 
Brug tid på at placere materialet rundt om 
tommelen og hånden, så der opnås en god 
pasform. Sørg for at materialet ikke over-
skrider MCP led og livslinje. Fortsæt 
cirkulering med ca. 50% overlap. 

Form materialet omhyggeligt og stryg 
bandagen så lagene sammenføjes og lami-
neres permanent. Dette gøres løbende og 
imens kan rullen kortvarigt klæbes fast på 
ekstremiteten, så den bevarer varmen bedst 
muligt. Kontroller at patienten har håndled-
det i funktionsstilling.

Afslut bandagen ved at folde stokinette og 
polster omkring kanten, og sikr at patienten 
har fuld bevægelighed ved albuen
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Cirkulær Crusbandage 
med valgfri posterior 
forstærkningsskinne.  

Materialeforbrug: 

• Stockinette i passende længde 7-10 cm bred
• Polstring 7,5 – 10 bred
• 2-3 ruller X-LITE® PLUS 10 cm bred. Vælg 
 imellem 5 farver.
• 1 posterior skinne fremstillet af et dobbelt 
 lag  X-LITE® CLASSIC 15 cm bred, såfremt der  
  ønskes forstærkning til fx tungere patienter

Påfør stockinette og polstring. Bøj kanterne i 
begge ender, så der dannes en blød kant. 

Mål patienten fra tæernes base til midt på 
læggen. Klip en skinne i dobbelt lag 15 cm bred 
X-LITE CLASSIC. Vær opmærksom på at skinnen 
kan krympe lidt, specielt når der arbejdes med 
større anlæggelser. 

Opvarm materialet i varmekarret og laminer 
lagene ved at presse dem sammen på arbejds-
bordet. Læg skinnen tilbage i vandet sammen 
med rullerne.
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Anlæg den posteriore gipsskinne.

Mens skinnen fortsat er varm startes cirkule-
ringen. Fold en lille kant på de første 10 cm 
af rullen og start bag stockinette og polster, 
så der dannes en blød kant. Overlap med ca. 
65% omkring fod- og ankelled. Ankelleddet 
skal holdes i 90° uden eversion eller invasion 
af foden. Brug tid på at opnå en god pasform. 
Fortsæt cirkuleringen med ca. 50% overlap.  

Form materialet omhyggeligt og stryg banda-
gen så lagene sammenføjes og lamineres per-
manent. Dette gøres løbende og imens kan 
rullen kortvarigt klæbes fast på ekstremiteten, 
så den bevarer varmen bedst muligt. 

Afslut bandagen under knoglefremspringet 
ved fibula, og fold stokinette og polster om-
kring kanten af bandagen. Hvis vægtbæring er 
tilladt, monteres sålen mens materialet forsat 
er varmt. 
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X -LITE® CLASSIC

Dorsal Skinne

Materialeforbrug:

• Stockinette i passende længde 5-7 cm 
 bred til underarm
• Polstring 7,5 cm bred
• X-LITE CLASSIC skinne 12,5-15 cm bred. 
• Elastikbind

Mål patienten fra MCP led til 5 cm distalt fra 
albuen. Gang denne længde  to en halv gang og 
klip X-LITE CLASSIC materialet i et stykke.

Fold materialet så du har tre lag i den ene ende. 
Denne del placeres over frakturen. Dyp 
kanterne af materialet i varmekarret og pres 
dem sammen inden hele skinnen lægges i 
vandet. 
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Laminer efterfølgende skinnen grundigt ved 
at presse lagene sammen på arbejdsbordet. 
Klip skinnen i den ønskede form og læg 
skinnen tilbage i vandet.

Påfør stockinette og polstring, som skal være 
5 cm længere end skinnen i begge ender, så de 
til slut kan foldes til en blød kant. 

Anlæg skinnen. Håndleddet skal holdes i 
funktionsstilling, og skinnen må ikke gå ud over 
MCP led. Der skal være fuld bevægelighed for 
tommelen. 

Fold stockinette og polstring rundt om 
skinnen i begge ender og afslut med et 
elastikbind.
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X -LITE® CLASSIC

Ulnar Kantskinne

Materialeforbrug:

• Stockinette i passende længde 5-7 cm bred 
 til underarm. Ekstra stockinette eller lignende 
 til at beskytte de involverede fingre
• Polstring 7,5 cm bred
• X-LITE® CLASSIC skinne 12,5-15 cm bred. 
• Elastikbind

Mål patienten fra fingerspidsens led til 20 cm 
distalt fra albuen. Gang denne længde  to en 
halv gang og klip X-LITE® CLASSIC materialet 
i et stykke.

Fold materialet så du har tre lag i den ene ende. 
Denne del placeres over frakturen. Dyp kanterne 
af materialet i varmekarret, og pres dem sammen 
inden hele skinnen lægges i vandet. 

Laminer efterfølgende skinnen grundigt ved at 
presse lagene sammen på arbejdsbordet. 
Klip skinnen i den ønskede form. Der kan evt. 
klippes en 1 cm fordybning på den distale kant af 
skinnen midt for, så lillefingeren bliver synlig efter 
anlæggelse. Læg skinnen tilbage i vandet.



12

Påfør stockinette og polstring, som skal være 
5 cm længere end skinnen i begge ender, så de 
til slut kan foldes til en blød kant. 

Anlæg skinnen. Start ved at placere skinnen 
dorsalt og træk den rundt om hånden mod 
volar side. 
Sørg for den sidder tæt omkring hånden. Hvis 
skinnen går for langt over på volar side bøjes 
materialet bagover eller klippes væk. 

Hold hånden i den korrekte position imens 
materialet hærder. MCP led skal holdes i 90° 
samtidigt med en funktionel stilling af håndled-
det. Kontroller at fingrene ikke er roteret.  

Fold stockinette og polstring rundt om skin-
nen i begge ender og afslut med et elastikbind.
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X -LITE® CLASSIC

Højvinklet albueskinne

Materialeforbrug:

• Stockinette i passende længde 7 cm bred til arm
• Polstring 7,5- 10 cm bred
• 2 stk.dobbelte X-LITE CLASSIC skinner 
 15 cm bred 
• Elastikbind

Mål patienten med albuen i 90°. Til den distale 
skinne måles fra håndleddet og rundt om albuen. 
Til den proximale skinne måles fra aksillen og 
rundt om albuen. Gang længden på begge skinner 
med 2 og klip dem i et stykke X-LITE® 
CLASSIC.  Vær opmærksom på at skinnen kan 
krympe lidt, specielt når der arbejdes med større 
anlæggelser.

Fold materialet og dyp kanterne i varmekarret 
og pres dem sammen, inden hele skinnen lægges 
i vandet. Laminer efterfølgende skinnen grundigt 
ved at presse lagene sammen på arbejdsbordet. 

Afrund kanterne på skinnerne i begge ender. Læg 
dem tilbage i vandet.
Påfør stockinette og polstring som skal være 5 cm 
længere end skinnen i begge ender, så de til slut 
kan foldes til en blød kant. 
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Placer patientens arm med 90° i albuen 
og underarmen i neutral position.
Anlæg den distale skinne først og træk 
materialet rundt om albuen. 

Mens den distale skinne forsat er varm 
anlægges den proximale del. Start lidt under 
aksillen og træk materialet rundt om albuen, 
så der er fire lag hvor skinnen skal være mest 
stærk. Klem det overskydende materiale ved 
albuen sammen og klip med det samme. Glat 
og laminer alle lag grundigt rundt om albuen.

Fold stockinette og polstring rundt om 
skinnen i begge ender og afslut med et 
elastikbind.
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X -LITE® PREMIUM

Cirkulær Scaphoideum 

Materialeforbrug

• Stockinette i passende længde 2,1 – 3 cm 
 bred til tommel og 5-7 cm bred til underarm
• Polstring 7,5 cm bred
• 1–2 ruller X-LITE PREMIUM 7,5 cm bred. 
• 1 Tommelskinne fremstillet af et dobbelt lag
  X-LITE PREMIUM 10 cm bred

Læg rullerne i vandet. 
Klip en tommelskinne i dobbelt lag 10 cm bred 
og 15 cm lang. Fold den og laminer lagene 
grundigt og læg skinnen tilbage i vandet 
sammen med rullerne.

Tag en rulle op af vandet efter 3 min. og træk 
25 cm ud. Placer den på arbejdsbordet og bøj 
kanten af rullen og tryk materialet godt 
sammen. Klip et hak midt på den udtrukne 
del. Læg forsigtigt rullen tilbage i vandet. 

Påfør stockinette og polstring. Bøj kanterne i 
begge ender så der dannes en blød kant. 
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Anlæg tommelskinnen så patienten har fuld 
bevægelighed i IP-leddet. Fold stockinette og 
polster så der dannes en blød kant. 

Mens skinnen fortsat er varm, startes 
cirkuleringen med den klargjorte rulle. 
Brug tid på at placere materialet rundt om 
tommelen og hånden, så der opnås en god 
pasform. Sørg for at materialet ikke overskri-
der MCP led og livslinje. Fortsæt cirkulering 
med ca. 50% overlap og fjern løbende plastik-
separatoren. 

Form materialet omhyggeligt og stryg ban-
dagen så lagene sammenføjes og lamineres 
permanent. Dette gøres løbende og imens 
kan rullen kortvarigt klæbes fast på ekstremi-
teten, så den bevarer varmen bedst muligt. 
Kontroller at patienten har håndleddet i funk-
tionsstilling.
Afslut bandagen ved at folde stokinette og 
polster omkring kanten og sikre at patienten 
har fuld bevægelighed ved albuen. 

Bandagen er fuldt hærdet efter 30 min.



17

X -LITE® CLASSIC

Cirkulær Crusbandage 
med valgfri posterior 
forstærkningsskinne. 

Materialeforbrug:

• Stockinette i passende længde 7-10 cm bred
• Polstring 7,5 – 10 bred
• 2-3 ruller X-LITE®s CLASSIC 7,5 -10 cm bred. 
• 1 posterior skinne fremstillet af et dobbelt lag  
 X-LITE® CLASSIC 15 cm bred, såfremt der   
 ønskes forstærkning til fx tungere patienter

Læg rullerne i vandet.  

Påfør stockinette og polstring. Bøj kanterne i 
begge ender så der dannes en blød kant

Mål patienten fra tæernes base til midt på 
læggen. Klip en skinne i et dobbelt lag 15 cm 
bred X-LITE® CLASSIC. Vær opmærksom på at 
skinnen kan krympe lidt, specielt når der arbejdes 
med større anlæggelser. Opvarm materialet i 
varmekarret, og laminer lagene ved at presse 
dem sammen på arbejdsbordet.

Læg skinnen tilbage i vandet sammen med 
rullerne.
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Anlæg den posteriore gipsskinne.

Mens skinnen fortsat er varm startes cirkulering-
en. Fold en lille kant på de første 10 cm af rullen 
og start bag stockinette og polster, så der dannes 
en blød kant. Overlap med ca 65% omkring fod- 
og ankelled. Ankelleddet skal holdes i 90° uden 
eversion eller invasion af foden. Brug tid på at 
opnå en god pasform. Fortsæt cirkuleringen med 
ca. 50% overlap.  

Form materialet omhyggeligt og stryg bandagen 
så lagene sammenføjes og lamineres permanent. 
Dette gøres løbende og imens kan rullen 
kortvarigt klæbes fast på ekstremiteten, så 
den bevarer varmen bedst muligt. 

Afslut bandagen under knoglefremspringet ved 
fibula, og fold stokinette og polster omkring 
kanten af bandagen. Hvis vægtbæring er tilladt 
monteres sålen, mens materialet forsat er varmt.



X-LITE® PLUS - RULLER,  ARK & DISPENSERS
Art.nr Farve Bredde Længde Pakke/ruller
64701  0000 Hvid 25 mm 1,8 m 5 ruller
64702  0000 Hvid 50 mm 1,8 m 20 ruller
64703  0000 Hvid 75 mm 1,8 m 20 ruller
64704  0000 Hvid 100 mm 1,8 m 10 ruller
64706  0000 Hvid 125 mm 1,8 m 10 ruller
64707  0000 Hvid 150 mm 1,8 m 10 ruller
64708  0000 Hvid 150 mm 1,8 m 2 ruller
64711  0000 Rød 25 mm 1,8 m 5 ruller
64712  0000 Rød 50 mm 1,8 m 20 ruller
64713  0000 Rød 75 mm 1,8 m 20 ruller
64714  0000 Rød 100 mm 1,8 m 10 ruller
64716  0000 Rød 125 mm 1,8 m 10 ruller
64717  0000 Rød 150 mm 1,8 m 10 ruller
64718  0000 Rød 150 mm 1,8 m 2 ruller
64721  0000 Blå 25 mm 1,8 m 5 ruller
64722  0000 Blå 50 mm 1,8 m 20 ruller
64723  0000 Blå 75 mm 1,8 m 20 ruller
64724  0000 Blå 100 mm 1,8 m 10 ruller
64726  0000 Blå 125 mm 1,8 m 10 ruller
64727  0000 Blå 150 mm 1,8 m 10 ruller
64728  0000 Blå 150 mm 1,8 m 2 ruller
64731  0000 Sort 25 mm 1,8 m 5 ruller
64732  0000 Sort 50 mm 1,8 m 20 ruller
64733  0000 Sort 75 mm 1,8 m 20 ruller
64734  0000 Sort 100 mm 1,8 m 10 ruller
64736  0000 Sort 125 mm 1,8 m 10 ruller
64737  0000 Sort 150 mm 1,8 m 10 ruller
64738  0000 Sort 150 mm 1,8 m 2 ruller
64741  0000 Hot Pink 25 mm 1,8 m 5 ruller
64742  0000 Hot Pink 50 mm 1,8 m 20 ruller
64743  0000 Hot Pink 75 mm 1,8 m 20 ruller
64744  0000 Hot Pink 100 mm 1,8 m 10 ruller
64746  0000 Hot Pink 125 mm 1,8 m 10 ruller
64747  0000 Hot Pink 150 mm 1,8 m 10 ruller
64748  0000 Hot Pink 150 mm 1,8 m 2 ruller

64791  0000 Blå 150 mm 10 m 1 dispenser
64753  0000 Blå 200 mm 375 mm 8 ark
64792  0000 Sort 150 mm 10 m 1 dispenser
64754  0000 Sort 200 mm 375 mm 8 ark
64793  0000 Hot Pink 150 mm 10 m 1 dispenser
64790  0000 Rød 150 mm 10 m 1 dispenser

X-LITE® CLASSIC - RULLER,  ARK & DISPENSERS
Art.No Farve Bredde Længde Pakke/Ruller
64103 0002 Hvid 50 mm 1,8 m 20 ruller
64133 0003 Hvid 75 mm 1,8 m 20 ruller
64143 0004 Hvid 100 mm 1,8 m 10 ruller
64153 0005 Hvid 125 mm 1,8 m 10 ruller
64163 0006 Hvid 150 mm 1,8 m 10 ruller
64104 0000 Blå 50 mm 1,8 m 20 ruller
64134 0000 Blå 75 mm 1,8 m 20 ruller
64144 0004 Blå 100 mm 1,8 m 10 ruller
64154 0005 Blå 125 mm 1,8 m 10 ruller
64164 0006 Blå 150 mm 1,8 m 10 ruller

64278 0000 Hvid 25 mm 500 mm 50 ark
64293 0003 Hvid 75 mm 375 mm 15 ark
64294 0004 Hvid 100 mm 375 mm 15 ark
64295 0005 Hvid 125 mm 375 mm 15 ark
64296 0006 Hvid 150 mm 375 mm 15 ark
64297 0006 Hvid 150 mm 900 mm 15 ark
64290 0008 Hvid 200 mm 375 mm 15 ark
64291 0008 Hvid 200 mm 1,2 m 15 ark
64292 0008 Hvid 200 mm 900 mm 15 ark
64298 0018 Hvid 450 mm 500 mm 10 ark
64299 0020 Hvid 500 mm 500 mm 10 ark

64250 0000 Hvid 75 mm 10 m 1 dispenser
64251 0000 Hvid 100 mm 10 m 1 dispenser
64254 0000 Hvid 125 mm 10 m 1 dispenser
64252 0000 Hvid 150 mm 10 m 1 dispenser
64253 0000 Hvid 200 mm 10 m 1 dispenser

X-LITE® PREMIUM - RULLER,  ARK OG DISPENSERS
Art.No Farve Bredde Lengde Pakke/Ruller
64205 0002 Hvid 50 mm 1,8 m 5 ruller
64207 0003 Hvid 75 mm 1,8 m 5 ruller
64209 0004 Hvid 100 mm 1,8 m 5 ruller
64210 0005 Hvid 125 mm 1,8 m 5 ruller
64211 0006 Hvid 150 mm 1,8 m 5 ruller

64215 0003 Beige 75 mm 375 mm 10 ark
64217 0004 Beige 100 mm 375 mm 10 ark
64219 0006 Beige 150 mm 375 mm 10 ark
64220 0008 Beige 200 mm 375 mm 10 ark

64225 0000 Beige 75 mm 10 m 1 dispenser
64226 0000 Beige 100 mm 10 m 1 dispenser
64227 0000 Beige 150 mm 10 m 1 dispenser
64228 0000 Beige 200 mm 10 m 1 dispenser

X-LITE®  - STOCKINETTE
Art.No Farve Bredde Længde Pakke
64394 0000 Hvid 30 mm 25 m 1 Dispenser
64395 0000 Hvid 50 mm 25 m 1 Dispenser
64396 0000 Hvid 70 mm 25 m 1 Dispenser
64397 0000 Hvid 100 mm 25 m 1 Dispenser
64398 0000 Hvid 150 mm 25 m 1 Dispenser

X-LITE®  - FOAM-BIND
Art.No Farve Bredde Længde Ruller
64480 0003 Hvid 75 mm 2,75 m 20 Ruller
64485 0000 Hvid 100 mm 2,75 m 16 Ruller
64490 0005 Hvid 125 mm 2,75 m 10 Ruller

X-LITE®  -  TERMOPLASTISK VELCRO
Art.No Farve Bredde Længde Ruller
64185 0000 Hvid 18 mm 7,5 m 1 Dispenser
64180 0000 Hvid 25 mm 7,5 m 1 Dispenser
64190 0000 Hvid 50 mm 7,5 m 1 Dispenser
64183 0000 Hvid 18 mm 500 mm 50 Sheets
64187 0000 Hvid 25 mm 500 mm 50 Sheets
64189 0000 Hvid 50 mm 500 mm 50 Sheets

STOCKINETTE
Art.No Farve Bredde Længde Ruller
64401 0001 Hvid 30 mm 10 m 1 Ruller
64411 0002 Hvid 50 mm 10 m 1 Ruller
64421 0003 Hvid 70 mm 10  m 1 Ruller
64431 0004 Hvid 100 mm 10 m 1 Ruller
64441 0006 Hvid 150 mm 10 m 1 Ruller
64442 0008 Hvid 200 mm 10 m 1 Ruller

X-LITE®  - THERMOPLASTIC HOOK
Art.No Farve Bredde Længde Ruller
64195 0000 Hvid 50 mm 500 mm 5 Sheets
64196 0000 Hvid 50 mm 5 m 1 Dispenser

BANDAGESAKS MED PLASTHÅNDTAG
Art.Nr Model Længde
51206 0000 Cast Scissor Plastic Handle 18 cm

SUPER GIPSESAKS 18 CM
Art.Nr Model Længde
51207 0000 Stainless Steel 18 cm

X-LITE® PLATE COATED WITH SILICONE
Art.Nr Modell Længde
64811 0000 325 530 mm



www.allardint.com

ALLARD INTERNATIONAL
Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg SWEDEN
mail.sweden@camp.se

Tel +46 42 25 27 00
Fax +46 42 25 27 25

Support for Better Life!
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