
Biohajoava Woodcast vapauttaa sinut paitsi myr-
kyllisiltä kemikaaleilta ja niiden aiheuttamal-
ta ammattiastmariskiltä, myös kumihanskoilta, 
hengityssuojaimilta ja kohdeimureilta. 

Voit kipsata paljain käsin, hengitellä raikasta puun 
tuoksua ja käyttää ylijäämäpalat uudelleen. Käyte-
tyt kipsit voit hävittää joko energia- tai biojätteenä.
Säästyt lisäksi ikävältä moppaamiselta: Woodcast 
työstetään ilman vettä. Aivan huippusiistiä, eikö?

Woodcast on paitsi myrkytön ja siisti, myös todella no-
pea ja helppo työstää: lämmitetty materiaali muotou-
tuu täydellisesti muotoon kuin muotoon. Voit heittää 
hyvästit epämukaville kipseille: Woodcastia voit hie-
nosäätää yhä uudelleen lämmittämällä. 

Röntgenläpäisevää Woodcast-kipsiä ei tarvitse poistaa 
kuvauksen ajaksi, joten säästät tässäkin sekä aikaa et-
tä materiaalia. Potilas ja luonto kiittävät.

Mikä parasta, Woodcast sopii ihan kaikkeen  
kipsaamiseen!
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WCA002

WCA001

 Tuote Woodcast- Myynti- Tuotteen koko
koodi erä 

Woodcast® 1 mm Ribbon  WCD4500  2 kpl 4 cm x 5 m

WCD8750  1 kpl  8 cm x 7,5 m

Woodcast® 2 mm  WCC1434  20 kpl  2 mm x 14,5 cm x 34 cm

WCC1480  10 kpl  2 mm x 14,5 cm x 80 cm

WCC1480F 10 kpl 2 mm x 14,5 cm x 80 cm

Woodcast® 2 mm Soft WCF1434  20 kpl  2 mm x 14,5 cm x 34 cm

WCF1480  10 kpl  2 mm x 14,5 cm x 80 cm

WCF1495F 10 kpl 2 mm x 14,5 cm x 95 cm

Woodcast® 4 mm WCB1040 20 kpl 4 mm x 10 cm x 40 cm

WCB1240 20 kpl 4 mm x 12,5 cm x 40 cm

WCB1540  20 kpl 4 mm x 15 cm x 40 cm

WCB1080  10 kpl  4 mm x 10 cm x 80 cm

WCB1280  10 kpl  4 mm x 12,5 cm x 80 cm

WCB1580  10 kpl  4 mm x 15 cm x 80 cm

WCB1280F  8 kpl  4 mm x 12,5 cm x 80 cm

WCB1580F  8 kpl  4 mm x 15 cm x 80 cm

1 kpl 10 cm x 44 cm x 88 cmWoodcast® Lämmityslaite WCA001  

Woodcast® Express WCA002  1 kpl 65 cm x 23 cm x 39 cm
Lämmityslaite

Jäähyväiset 
hanskoille

Puhtaasta puusta ja biohajoavasta muovista val-
mistettu Woodcast on täysin myrkytön, täydelli-
sesti muotoutuva ja ilman vettä – tai kumihans-
koja – työstettävä kipsausmateriaali, joka soveltuu 
kaikkeen kipsaamiseen. 

Sano 
hyvästit

myrkyille

Tervetuloa 
nopeus ja
 helppous



M

uotoutuu erinomaisesti kaikkiin m
uoto

ih
in

.

1 mm Ribbon 2 mm 2 mm Soft 4 mm
Ohutta, nauhamaista Ribbonia käytetään ensisijaises-
ti muiden Woodcast-tuotteiden kanssa, sormilastoi-
tuksissa myös sellaisenaan. Muotoutuu erinomaisesti 
kaikkein haastavimpiinkin anatomisiin muotoihin.

Kevyt, monipuolinen ja silti riittävän tukeva Wood-
cast-materiaali, joka sopii kaikkeen kipsaukseen sekä 
pehmytkudosten hoitoon. Täydellinen muotoutuvuus & 
paras mahdollinen käyttömukavuus!

Woodcast-tuoteperheen joustavin materiaali, joka  
soveltuu erityisesti ortoosien valmistamiseen. Käytä 
murtumien hoidossa yhdessä muiden Woodcast-tuot-
teiden kanssa.

Kaikkein jämäkin Woodcast-vaihtoehto muotoutuu 
hyvin ja pitää asennon vaativimmissakin murtuma-
kipsauksissa. Erinomainen alaraajan lastoituksiin – ei 
murru eikä kulu kovassakaan käytössä.
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Voit säädellä 
materiaalin 
hengittävyttä 
viiltoja 
avaamalla. 

Et tarvitse 
hanskoja tai 
suojavaate-
tusta!

4 mm 
2 mm Soft

Voit säädellä tuen määrää ja 
jäykkyyttä materiaaleja 
yhdistämällä ja kerrostamalla. 

Helppo muotoilla, voit leikata kylmänä tai lämmitettynä. 




