
SYNTETICKÁ SÁDRA – KANGDA CAST (obchodní označení 

KANGDA CAST je "gumová" / pružná fixace)

Využití:

tento typ je určen pro fixaci drobných zlomenin, podvrtnutí, pohmožděniny, sportovní ochrana

vhodná také k fixaci dlahy

Vlatnosti: je lehká, pružná, rychleschnoucí, prodyšná, snadno použitelná sádra z umělých materiálů 

dobře se tvaruje, nedělá otlaky tvar, funkce a vlastnosti se při náhodném styku s vodou nemění 

(sprchování ap.) neomezuje hygienické návyky pacienta nevyvolává infekce kůže

Návod k aplikaci:

1/ vždy použijte gumové rukavice 2/ neaplikujte přímo na kůži , použijte 

běžný podkladový materiál 3/ zvolte vhodnou šíři syntetické fixace dle 

typu úrazu 4/ na označeném místě (OPEN) roztrhněte obal a vyjměte 

obinadlo 5/ ponořte do vlažné vody (20-30 stupňů Celsia ),

několikrát stlačte ve vodě, krátce 4-6 sekund, vyjměte a vymáčkněte 

přebytečnou vodu 6/ sádru natočte na ošetřované místo obvyklým 

způsobem a povrch

vytvarujte vyhlazením

Sádra během několika minut uschne a zůstane pružná – "gumová"

Složení: polyuretanové obinadlo s vodním sklem

Dovoz a distribuce: CN actual s.r.o., Skuherského 1418/70, České Budějovice, CZ e-mail: 

cnactual@seznam.cz telefon:777 185 280 Spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.



SYNTETICKÁ SÁDRA – KANGDA FIBERGLASS (obchodní 

označení FIBERGLASS CAST je pevná sádra/fixace)

Využití: tento typ je určen pro fixaci zlomenin s využitím vysoké pevnosti materiálu

Vlastnosti: lehká, velmi pevná, rychleschnoucí, prodyšná sádra z umělých materiálů dobře se 

tvaruje, nedělá otlaky díky pružnosti neomezuje funkci svalové pumpy na dolních končetinách a 

snižuje se tedy riziko tromboembolismu vynikající X-ray Radiolucence - bez odstranění sádry 

můžete rentgenovat a kontrolovat hojení v průběhu léčby tvar, funkce a vlastnosti se při náhodném 

styku s vodou nemění (sprchování ap.) neomezuje hygienické návyky pacienta nevyvolává infekce 

kůže

Návod k aplikaci:

1/ vždy použijte gumové rukavice 2/ neaplikujte přímo na kůži , 

použijte běžný podkladový vatový

materiál 3/ zvolte vhodnou šíři syntetické fixace dle typu úrazu 4/ na 

označeném místě (OPEN) roztrhněte obal a vyjměte obinadlo 5/ ponořte 

do vlažné vody (20-30 stupňů Celsia ),

několikrát stlačte ve vodě, krátce 4-6 sekund, vyjměte a vymáčkněte 

přebytečnou vodu 6/ sádru natočte na ošetřované místo obvyklým 

způsobem a povrch

vytvarujte vyhlazením

Sádra bude během několika minut zcela tvrdá

Pro odstranění použijte oscilační pilu.

Složení: polyuretanové obinadlo s vodním sklem

Dovoz a distribuce: CN actual s.r.o., Skuherského 1418/70, České Budějovice, CZ e-mail: 

cnactual@seznam.cz telefon:777 185 280 Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.


