
Innowacje3

syntetyczne materia∏y unieruchamiajàce nowej generacji

3M™ Scotchcast™
3M™ Scotchcast™ Soft Cast



Wskazania do stosowania Soft  Cast

3M Soft Cast – pó∏sztywna opaska unieruchamiajàca stanowi jedyne w swoim rodzaju zastoso-
wanie w∏ókna szklanego, którego w∏aÊciwoÊci mogà byç wykorzystane w sytuacji, gdy ca∏kowite
unieruchomienie nie jest konieczne. Brak ca∏kowitej sztywnoÊci pozwala na „mikroruchy” 
zapobiegajàce zanikom mi´Êniowym i przykurczom, a zatem umo˝liwia odzyskanie pe∏nej
sprawnoÊci w krótkim czasie. Opaska Soft Cast pozwala pacjentom rozpoczàç rehabilitacj´ 
niemal zaraz po jej za∏o˝eniu. Przez ró˝nicowanie iloÊci warstw Soft Cast mo˝liwy jest indywi-
dualny dobór stopnia usztywnienia i ruchomoÊci niezb´dnych do prawid∏owego przebiegu 
procesu leczenia. Soft Cast jest idealnym unieruchomieniem przy zachowawczym leczeniu stopy 
koƒsko-szpotawej u ma∏ych dzieci. Niewielki ci´˝ar unieruchomienia nie ogranicza ruchów dziecka; 
ponadto utrzymanie codziennej higieny jest du˝o ∏atwiejsze ni˝ w tradycyjnym gipsie.

3M™Scotchcast™Plus jest syntetycznà opaskà usztywniajàcà, zast´pujàcà tradycyjny gips. Wykonany jest z w∏ókna szklanego nasàczonego
˝ywicà poliuretanowà. Pod wp∏ywem wody lub wilgoci dochodzi do aktywacji ˝ywicy, co powoduje sztywnienie opatrunku.

W porównaniu z tradycyjnym unieruchomieniem gipsowym Scotchcast™ Plus ma nast´pujàce zalety:

• jest kilkakrotnie l˝ejszy, umo˝liwia pacjentowi codziennà aktywnoÊç,
• ma wi´kszà wytrzyma∏oÊç mechanicznà, nie kruszy si´, nie wymaga zmiany opatrunku,

• dzi´ki mikroporowatej budowie jest przepuszczalny dla powietrza, nie powoduje maceracji skóry,
• jest ca∏kowicie transparentny dla promieni rentgenowskich, nie trzeba zwi´kszaç dawki promieniowania,

• nak∏adany cienkà warstwà jest bardzo wygodny dla pacjenta, niewidoczny pod ubraniem, nie 
brudzi pacjenta i jego stroju,
• ∏atwy w modelowaniu i g∏adki po za∏o˝eniu,

• ∏atwy i „czysty” przy nak∏adaniu i zdejmowaniu,
• estetyczny, dost´pny w wielu kolorach.

Synthet ic  Cast  Padding

Poliestrowa poƒczocha nawini´ta na rolki o d∏ugoÊci 22,5 m.
Elastyczna, doskonale dopasowuje si´ do kszta∏tu cia∏a,
nie ch∏onie wody w takim stopniu jak bawe∏na.
Produkowana w szerokoÊciach:
• 2,5 cm • 5 cm • 7,5 cm • 10 cm • 20 cm • 25 cm 
Stockinet o szerokoÊci 30 cm ma d∏ugoÊç 9,1 m.

Watopodobny podk∏ad poliestrowy dost´pny w d∏ugoÊci 3,6 m.
Dzi´ki syntetycznej budowie nie ch∏onie wody i nie wa∏kuje si´,
co zapobiega powstawaniu mikroodle˝yn i maceracji skóry.
SzerokoÊç:
• 5 cm • 7,5 cm • 10 cm • 15 cm - d∏ugoÊç 3,6 m

• uszkodzenia Êci´gna Achillesa oraz pooperacyjne zabezpieczenie  
Êci´gna Achillesa,

• leczenie skolioz i uszkodzenia kr´gos∏upa (gorsety),
• zachowawcze i pooperacyjne leczenie stopy koƒsko-szpotawej,
• jako opatrunek unieruchamiajàcy po zabiegach operacyjnych na r´ce,
• w leczeniu i rehabilitacji pourazowych niestabilnoÊci stawów,
• w zaopatrzeniu ortopedycznym – tutory, stabilizatory, elementy

protez, np. leje,
• leczenie unieruchamiajàce zapaleƒ koÊci.

• z∏amania i p´kni´cia koÊci bez przemieszczeƒ,
• z∏amania typu „zielonej ga∏àzki”,
• wszelkiego rodzaju zwichni´cia i skr´cenia stawowe,
• zachowawcze i pooperacyjne leczenie z∏amania rzepki,
• niektóre uszkodzenia ∏àkotek,
• zachowawcze i pooperacyjne leczenie z∏amania rzepki,
• niektóre uszkodzenia ∏àkotek,
• zespo∏y przecià˝eniowe przyczepów mi´Êni, tzw. entezopatie,

np. „∏okieç tenisisty”,

ScotchcastTM Plus Soft Cast
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• 5 cm  • 7,5 cm • 10 cm 
• 12,5 cm
o d∏ugoÊci 3,6 m

• 2,5 cm  • 1,8 cm • 5 cm 
• 7,5 cm • 10 cm • 12,5 cm
o d∏ugoÊci 3,6 m

k o l o r y

r o z m i a r y

3MTM ScotchcastTM Plus

Soft Cast

3M™ Stockinet



Zalety Soft  Cast

Zalety  stosowania opatrunku Combicast

Combicast to ortopedyczny opatrunek stosowany w unieruchomieniu czynnoÊciowym. Powstaje w wyniku po∏àczenia sztywnej opaski
3M™Scotchcast™Plus, z której wykonuje si´ longet´ (pod∏u˝nik), zapewniajàc sztywnoÊç opatrunku oraz pó∏sztywnej opaski 3M™Soft Cast, 
zabezpieczajàcej opatrunek. Combicast jest to optymalne po∏àczenie zalet obu opasek unieruchamiajàcych. Zapewnia on nie tylko 
wygod´ pacjentowi, ale i wymaganà stabilnoÊç zaopatrzenia. Opatrunek lub szyna wykonana z tak po∏àczonych materia∏ów sà cienkie, 
mocne, zapewniajà pe∏nà stabilizacj´ tam, gdzie jest ona potrzebna.

Combicast

• zapewnia wymagane unieruchomienie,
• pozwala utrzymaç kontrolowany i bezpieczny zakres ruchu w unieruchamianych stawach,
• nie powoduje zaników mi´Êniowych i zapobiega przykurczom stawowym,

pozwala na natychmiastowà rehabilitacj´,
• opatrunek jest cienki, pacjent nie musi nosiç wi´kszego ubrania,
• wymaga jednej warstwy podk∏adu (np. poƒczocha typu Stockinet™). 

Redukuje to obwód opatrunku, przez co staje si´ on wygodniejszy dla pacjenta,
• ma mi´kkie kraw´dzie nie raniàce skóry pacjenta,
• mo˝na go przeciàç zwyk∏ymi no˝yczkami (!), zdjàç i na∏o˝yç ponownie owijajàc banda˝em

elastycznym. Dzi´ki temu mo˝na go stosowaç w przypadku Êwie˝ych urazów (gdzie istnieje
zagro˝enie obrz´ku koƒczyny),

• po na∏o˝eniu kilku warstw mo˝na je stopniowo zdejmowaç i w ten sposób p∏ynnie regulowaç
stopieƒ unieruchomienia,

• mo˝e byç zastosowany na ka˝dej arenie sportowej, pozostajàc w zgodzie z przepisami,
gdy˝ nie jest „urazorodny”,

• ma∏a iloÊç warstw (niewielka gruboÊç opatrunku) i jego w∏aÊciwoÊci fizyczne umo˝liwiajà
stosowanie zimnych ok∏adów ColdHot™Pack, jako dzia∏anie przeciwobrz´kowe,

• mo˝na si´ w nim myç i kàpaç (uwaga! opatrunek nale˝y wysuszyç suszarkà).

• wszystkie zalety opatrunku unieruchamiajàcego wykonanego z syntetycznej opaski Soft Cast,
• mo˝liwoÊç wyeliminowania stosowania waty podk∏adowej; pozwala na optymalne i ∏atwe domodelowanie opatrunku do kszta∏tu

unieruchamianej koƒczyny,
• ∏atwoÊç zdejmowania opatrunku – no˝em lub no˝yczkami opatrunkowymi, unikni´cie stresu przez pacjenta, towarzyszàcego zdejmowaniu

opatrunku za pomocà pi∏y oscylacyjnej,
• bezpy∏owe, czyste zdejmowanie opatrunku,
• mo˝liwoÊç zdejmowania i ponownego za∏o˝enia opatrunku (ortezy).

N a j c z ´ Ê c i e j  s t o s o w a n e  o p a t r u n k i  C o m b i c a s t :

Opatrunek stopowo-udowy

materia∏y:
• 1,25 m poƒczochy trykotowej 3M Stockinet 10 cm,
• 1 rolka Scotchcast™Plus 10 cm • 2 rolki Soft Cast 10 cm      

1 rolka Soft Cast 12,5 cm,
• 3 odcinki mikropianki (plaster Microfoam) 7,5 x 10 cm.

pod∏u˝nik d∏ugoÊci 120 cm wykonujemy z trzech warstw
Scotchcast™Plus; trzema odcinkami mikropianki zabezpieczamy kostki i g∏ow´
strza∏ki.

Techniki zak∏adania opatrunków wykonanych z wy˝ej wymienionych materia∏ów w zaopatrzeniu na koƒczyny dolne,
koƒczyny górne oraz na kr´gos∏up przedstawione sà w ksià˝ce Jana Schurena „Unieruchomienia czynnoÊciowe
w ortopedii i traumatologii. Opatrunki pó∏sztywne - Soft Cast”. Ksià˝ka dost´pna jest w sieci regionalnych dystrybutorów 3M.

Opatrunek marszowy na goleƒ

materia∏y:
• 75 cm poƒczochy 3M Stockinet 7,5 cm,
• 1 rolka Scotchcast™Plus 7,5 cm 
2 rolki Soft Cast 7,5 lub 10 cm,

• 2 odcinki mikropianki
(plaster Microfoam)
7,5 x 10 cm do zabezpieczania kostek.



IloÊç i szerokoÊç opasek Scotchcast™ Plus w zale˝noÊci od miejsca unieruchomienia

12,5 cm

1,5 m Stockinet 20 cm

10 cm

75 cm Stockinet 7,5 cm

10 cm

12,5 cm

1 m Stockinet 10 cm

5,0 cm

50 cm Stockinet 5 cm
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Technika nak∏adania Scotchcast™Plus

Informacja,  którà nale˝y przekazaç pacjentowi

Po zamoczeniu, opatrunek nale˝y wytrzeç do sucha r´cznikiem, a nast´pnie suszyç suszarkà do w∏osów kilka do kilkunastu minut, w zale˝noÊci od
powierzchni opatrunku. Niestaranne wysuszenie unieruchomienia mo˝e spowodowaç maceracj´ skóry.

Przechowywanie

Uszkodzenie (przebicie) opakowania powoduje zestalenie rolki, czyniàc jà bezu˝ytecznà. Przed otwarciem opakowania nale˝y jà Êcisnàç, 
rolka powinna byç mi´kka.

opatrunek 
ramienny

opatrunek 
przedramienny

opatrunek 
stopowo-udowy

10 cm

12 cm

1,25 m Stockinet 10 cm

10 cm

75 cm Stockinet 7,5 cm

7,5 cm

75 cm Stockinet 7,5 cm

7,5 cm

50 cm Stockinet 5 cm

tutor udowy opatrunek typu
r´kawica

gorset

opatrunek 
marszowy na goleƒ

opatrunek typu
Sarmiento

1 Na∏ó˝ podk∏ad na miejsce aplikacji 
• przy Scotchcast™Plus - dwie warstwy waty izolacyjnej (Cast Padding) lub poƒczochy (3M Stockinet™),*
• przy Soft Cast jednà lub dwie warstwy waty lub poƒczochy (jw.).

2 Na∏ó˝ r´kawice ochronne.
3 Przygotuj pierwszà opask´. Sà dwa sposoby aplikacji.

• zanurz opask´ w wodzie o temperaturze pokojowej (im woda cieplejsza, tym czas aktywacji krótszy) na 3-5 sek., wtedy usztywnienie nastàpi po 
oko∏o 5-6 min. Czas ten mo˝na skróciç do oko∏o 3 min Êciskajàc opask  ́2-3 razy w wodzie.

• nie mocz opaski – czas usztywnienia wyd∏u˝a si´ w ten sposób do kilkunastu minut (mo˝na go regulowaçpoprzez zwil˝anie). Uwaga „ÊliskoÊç”
nie moczonej opaski obni˝a si´.

4 Owijaj opask´ na „zak∏adk´” od 1/2 do 2/3 jej szerokoÊci. Opaska jak i wata ∏atwo rozciàga si´ poprzecznie nie tworzàc fa∏dów. Zwracaj uwag´,
by opaska nie by∏a zbyt mocno napinana w kierunku pod∏u˝nym (przy owijaniu uwzgl´dnij elastycznoÊç opaski). Zbyt mocne napi´cie w kierunku
pod∏u˝nym mo˝e spowodowaç obrz´k.

5 Wykonaj do 3 warstw Scotchcast™Plus w przypadku unieruchomienia nie przenoszàcego ci´˝aru, w innych do 4-6 warstw.
6 Zostaw 0,5-1 cm przy kraw´dziach opatrunku, by uniknàç uszkodzeƒ skóry.
7 Domodeluj unieruchomienie r´kà. Dobry rezultat daje owini´cie zwil˝onym banda˝em na oko∏o 2-3 min.
8 Po oko∏o 10 min od wykonania, opatrunek jest wystarczajàco sztywny do unieruchomienia, po dalszych 20 min nabiera 100% w∏aÊciwoÊci usztywniajàcych.
9 Poinformuj pacjenta, ˝e w przypadku zamoczenia unieruchomienia, nale˝y je wysuszyç, np. suszarkà.

Jest to przyk∏adowy sposób aplikacji, b´dàcy podstawà do opracowania przez lekarza indywidualnego sposobu aplikacji.

*Najlepszy efekt leczenia uzyskamy stosujàc poƒczoch´ i podk∏ad firmy 3M.


