
Linia Comfi
Efektywne wspomaganie w 
leczeniu atopowego zapalenia 
skóry, egzemy i łuszczycy.
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Linia Comfi
 
1. Comfifast™ MultiStretch™ Bandaż z technologią           
    MultiStretch™  w postaci rękawa

2. Comfifast™ Easywrap™ Odzież specjalistyczna      
    wspomagająca leczenie 

BestMedicalBrands jest polskim dystrybutorem, 
produktów Linii Comfi™        , produkowanych przez Synergy 
Health (UK) Ltd, Health Solutions.
Oferowana przez nas gama produktów Comfi™ z technologią Multistretch™  
powstała z myślą o rozwiązywaniu codziennych problemów przy pielęgnacji chorej 

skóry, szczególnie w zakresie higieny, leczenia AZS, egzemy, łuszczycy, leczenia 
ran, zapobiegania zakażeniom, a także prewencji i kontroli skóry w procesach 

pooperacyjnych (chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna) 
i po poparzeniach.

Dążymy do tego, aby zapewnić  Państwu optymalne rozwiązania w zakresie  
leczenia i pielęgnacji skóry problematycznej, oferując elastyczne bandaże w 

postaci rękawa oraz specjalistyczną odzież.
Zarówno wspomniane powyżej bandaże jak i odzież specjalistyczna, 

produkowane są na terenie Wielkiej Brytanii. Swoim zakresem 
i wszechstronnością są odpowiednie do stosowania w celu  leczenia 

poprzez stosowanie metod mokrych (wet wrapping) i suchych 
(dry wrapping) opatrunków, czy na przykład leczenia 

chorób żylnych.

™

Dystrybutor w Polsce

www.bestmedicalbrands.com



Comfifast™ MultiStretch™ 
ELASTYCZNY, WISKOZOWY BANDAŻ W POSTACI RĘKAWA
Comfifast™ MultiStretch™ Bandaż w postaci rękawa, został wyprodukowany przy zastosowaniu technologii 
MultiStretch™, pozwalającej na jego rozciąganie w wielu kierunkach równocześnie – zarówno promieniście jak 
i wzdłuż i w poprzek. Zaprojektowany, aby zapewnić pacjentowi całkowitą swobodę ruchu, zwiększając tym 
samym komfort noszenia.

Comfifast™ MultiStretch™ powinien być stosowany przez pacjentów cierpiących z powodu egzemy,  AZS, 
łuszczycy, kontrolowanego obrzęku limfatycznego czy też chorób żylnych jak i po poparzeniach i operacjach. 
Jednocześnie można stosować go jako materiał 
podtrzymujący opatrunki lub ochronę wrażliwej skóry.  
Alternatywnie, w metodzie mokrych opatrunków, 
może być stosowany jako pierwsza warstwa „mokra” 
bezpośrednio pod Odzieżą z serii Comfifast™ 
Easywrap™.

Comfifast™ MultiStretch™  bandaże w postaci rękawa  
to gama opatrunków opatrzonych  różnymi kodami 
kolorystycznymi (poszczególnym kolorom przypisane 
zostały różne rozmiary - szerokość rękawa). Bandaże 
produkowane są  z lekkich i oddychających materiałów. 
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SZEROKOŚĆ 
(nierozciągnięty) ZASTOSOWANIE

OBWÓD 
KOŃCZYNY

KOD 
 1m

KOD 
3m

KOD 
5m

KOD 
10m

3.5cm
  Czerwona linia

Małe kończyny 8-15cm FMS12 - - FMS15

5.0cm
  Zielona linia

Średnie kończyny 10-25cm FMS22 FMS23 FMS24 FMS25

7.5cm
  Niebieska linia

Duże kończyny 20-45cm FMS32 FMS33 FMS34 FMS35

10.75cm
  Żółta linia 

Bardzo duże kończny, 
Głowa, Tułów (Dzieci)

35-65cm FMS42  FMS43 FMS44 FMS45 

17.5cm
  Beżowa linia 

Tułów (Dorośli) 50-120cm FMS52 - - FMS55

      
GŁÓWNE KORZYŚCI
 •  Efektywna forma „przytrzymania” głównego opatrunku bez      
     zbędnego nacisku i napięcia
 •  Bezpieczny i prosty w użyciu, nie wymaga zaczepów ani taśmy  
     mocującej
 •  W celu zminimalizowania strat, dostępny w wielu wariantach   
     długości
 •  Trwały – wielokrotnego użytku, można go prać w pralce w temp.        
     do 40o C  
 •  Dostępny w 5 liniach kolorystycznych, odpowiednich dla        
     różnych rozmiarów (obwodów) kończyn     

DODATKOWE ZALETY 
 •  Pełna swoboda ruchu
 •  Zwiększony komfort pacjenta

 •  „Dostosowuje się” do niekształtnych/zdeformowanych kończyn

 •  Odpowiedni do użycia pod bandaże uciskowe i wyroby      
     pończosznicze



6

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAPALNEGO ZGRUBIENIA SKÓRY PRZY ZASTOSOWANIU BANDAŻA COMFIFAST™ 
MULTISTRETCH™
Geeta Ayer. M.A. MSc, RGN Dip Derm Nursing, Non medical prescriber, Dermatology Nurse Practitioner (Manchester, England)

PACJENT I PROBLEM
31- letni pacjent borykał się z chronicznym liszajem na dolnych kończynach. Taki stan skóry utrzymywał 
się przez 12 miesięcy i zawiodły wszystkie wcześniejsze próby leczenia podejmowane przez lekarza 
prowadzącego.

CEL LECZENIA
Głównym celem leczenia było zredukowanie cyklu swędzenie - drapanie będącego głównym objawem  
zapalenia skóry. Kolejnym krokiem było leczenie suchej skóry i ograniczenie (a najlepiej całkowite 
zahamowanie) dalszego rozwoju choroby. Prawidłowa terapia miała ograniczyć ostatecznie swędzenie,      
polepszając tym samym komfort życia pacjenta.

Studium Przypadku
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EFEKTY KLINICZNE
W okresie pierwszych 2 tygodni zredukowano swędzenie, a całkowicie zlikwidowano już po 20 dniach 
terapii. W 6 tygodniu terapii, kiedy dało się zauważyć istotne spłaszczenie zmian skórnych, zredukowano 
również częstotliwość okładów do 2 w tygodniu.

Ocena po 6 miesiącach wykazała  83% spadek aktywnych zmian zapalnych za wyjątkiem płatów suchej 
skóry. Pacjentowi zalecono więc codzienne  stosowanie żółtej parafiny nakładanej na skórę i przykrytej 
Bandażem Comfifast™ MultiStretch™, celem całkowitego wyeliminowania suchych miejsc. Opisaną 
powyżej terapię stosowano przez kolejne 6 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy, pacjent został kompletnie 
uwolniony od zapalenia i problemów skórnych na wiele kolejnych miesięcy.

Pacjent potwierdził, że używanie Bandaża Comfifast™ MultiStretch™ było bardzo łatwe, bandaż 
ciasno przylegał i podtrzymywał inne okłady. Rozciągający się we wszystkie strony Bandaż Comfifast™ 
MultiStretch™ doskonale spełniał rolę przytrzymującą inne bandaże-okłady,  nie wymagał od pacjenta 
stosowania dodatkowych zaczepów czy też pasków/taśm podtrzymujących, co w znaczący sposób 
przyczyniło się do efektywności zastosowanej terapii.

ZASTOSOWANA TERAPIA
Pacjent został poddany kompletnej terapii kremem emolientowym składającym się z dodawanego 
do kąpieli tłustego emolientu (żółta, lekka parafina) oraz kremu – główny cel, redukcja swędzenia. 
Lotion był stosowany jako substytut mydła. Leczenie polegało też na aplikowaniu maści Synalar pod 
pastą cynkową i bandażem ichthamolowym, a wszystko przykryte Bandażem  Comfifast™ Multi-
Stretch™.
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Comfifast™ Easywrap™ 
ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA
Linia Comfifast™ Easywrap™ (odzież specjalistyczna dla dzieci, nastolatków i dorosłych), 
została zaprojektowana w taki sposób, aby aktywnie wspomagać leczenie atopowego 
zapalenia skóry, egzemy, łuszczycy i innych schorzeń dermatologicznych oraz do 
zabezpieczania skóry w przypadku stosowania sterydów, ciężkich emolientów lub innych 
maści leczniczych. Oferowany przez nas produkt ogranicza nieprzyjemny zapach lekarstw, 
zabezpiecza odzież wierzchnią przed zabrudzeniem, jest przydatny w przypadkach poparzeń 
czy też dla pacjentów bezpośrednio po operacjach.

Pełna gama produktów Comfifast™ Easywrap™ Odzież Specjalistyczna, została przygotowana 
w taki sposób aby można było ją stosować na całym ciele pacjenta od czubka głowy po 
palce stóp. Podobnie jak oferowane przez nas bandaże, została wyprodukowana przy 
wykorzystaniu technologii MultiStretch™, dzięki której odzież rozciąga się w dowolnym 
kierunku i dopasowuje do ciała dając pełnię swobody ruchów pacjenta.

Wyroby Comfifast™ Easywrap™ mogą być prane w pralkach automatycznych w temperaturze 
do 4Oo C, maksymalnie 30 krotnie – nie tracąc przy tym swoich właściwości. Użyte materiały 
są lekkie i tak skomponowane, aby nie traciły swojej miękkości nawet po wielu kolejno 
powtarzanych praniach.
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GŁÓWNE KORZYŚCI
•  Zwiększają absorpcję  emolientów, sterydów,   
    maści: efekt 1- lepiej nawilżona, gładka skóra, 
    efekt 2- dłuższe działanie leku na skórę-możliwość   
    rezygnacji z ciężkich sterydów
•  Działają jak bariera redukując siłę drapania, a także   
    łagodzą świąd i znacząco redukują efekty drapania
•  Delikatne i przewiewne materiały pozwalają skórze    
   “oddychać” oraz ograniczają przesuszanie skóry
•  Pozwalają na zachowanie szczególnej higieny,             
    chronią przed zakażeniami bakteryjnymi, są     
    wielokrotnego użytku i nadają się do prania w    
    pralce (max. 40o C) 
•  Stosowana technologia Multistretch pozwala na    
    idealne dopasowanie do skóry w każdym miejscu  
    ciała, nadaje się więc do noszenia pod codziennymi   
    ubrankami przy zachowaniu pełnej swobody     
    ruchów i dyskrecji 
•   Comfifast ogranicza emisję brzydkiego zapachu  
    lekarstw oraz zabezpiecza  odzież wierzchnią przed  
    zabrudzeniem. Tłuste ciężko spieralne maści ( lub  
    czasami szkodliwe) nie przenoszą się na pościel lub  
    ubranie wierzchnie
•  Pozostają na swoim miejscu bez użycia   
    dodatkowych mocowań
•  Doskonale uzupełniają proces leczenia poprzez  
    swoją łatwość w użyciu, komfort i efektywność

PRODUKT ROZMIAR; OBWÓD KOŃCZYNY KOD
  Koszulki dorośli Mały - Klatka piersiowa: 71 - 91cm (28” - 36”) 

Średni - Klatka piersiowa: 91 - 117cm (36” - 46”)
Duży - Klatka piersiowa: 117 - 152cm (46” - 60”)

CV20
CV21
CV22

 

 Legginsy dorośli Mały - Talia / Biodra: 71 - 91cm (28” - 36”)
Średni - Talia / Biodra: 91 - 117cm (36” - 46”)
Duży - Talia / Biodra: 117 - 152cm (46” - 60”)

CL20
CL21
CL22

  Koszulki dzieci 6 - 24 miesiące
2 - 5 lat
5 - 8 lat 
8 - 11 lat
11 - 14 lat

CV24
CV5
CV8
CV11
CV14

 

 Pończochy 6 - 24 miesiące CT24

 

 Legginsy dzieci 2 - 5 lat
5 - 8 lat 
8 - 11 lat
11 - 14 lat

CL5
CL8
CL11
CL14

 

 Czapeczki 6 miesięcy - 5 lat
5 - 14 lat

CC5
CC14

 

 Rękawiczki Do 24 miesięcy (z dziurką na kciuk)
Do 8 lat (z dziurką na kciuk)
8 - 14 lat (bez dziurki na kciuk)

CM24
CM8
CM14

 

 Skarpetki  Do 8 lat
8 - 14 lat

CS8
CS14



COMFIFAST EASYWRAP ODZIEŻ SPECJALISTYCZNA 
Geeta Ayer. M.A. MSc, RGN Dip Derm Nursing, Non medical prescriber, Dermatology Nurse Practitioner (Manchester, England)

PACJENT I PROBLEM
U ogólnie zdrowej 11-latki, zdiagnozowano łuszczycę kropelkowatą, która przejawiała się w 
występowaniu wielu płaskich, łuszczących się plamek na plecach i klatce piersiowej. Powyższe 
objawy nasilały się wyraźnie przy występującej też ciężkiej infekcji gardła.
Dziewczynka czuła się oszpecona przez łuszczycę i dodatkowo zgłaszała, że jej rówieśnicy w szkole, 
bez przerwy  wpatrują się w nią i komentują stan jej skóry.

CEL LECZENIA
Głównym celem leczenia było wyeliminowanie łuszczycy i w miarę możliwości powrót skóry do 
jej normalnego wyglądu. Lepsze prowadzenie pacjentki oraz wpływ na przyczyny powstawania 
łuszczycy, mają przede wszystkim poprawić wygląd skóry ale także zminimalizować wpływ 
psychospołeczny, zarówno na dziewczynkę jak i jej rodziców.

ZASTOSOWANA TERAPIA
Zaproponowano stosowanie delikatnego nakładania emulsji opartej na wykorzystaniu maści 
Balneum w nocy i kremów w dzień. Opisane medykamenty były aplikowane i przykrywane 
opatrunkiem (stosowano Comfifast EasyWrap Odzież 11-14 lat) dla zwiększenia absorpcji i lepszej 
wentylacji skóry.

Studium Przypadku 
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EFEKTY KLINICZNE
Po upływie 2 miesięcy, łuszczyca znacznie zelżała. Zaproponowano pacjentce dalsze stosowanie okładów 
przez kolejne 3 miesiące. Przez ten cały czas dziewczynka była uwolniona od jakichkolwiek wysypek. Dla 
przedłużenia działania terapii, poproszono o dalsze stosowanie emolientów.

Suche okłady (dry wrapping) przy zastosowaniu Comfifast™ Easywrap™ Odzież Specjalistyczna, między 
innymi ograniczyły emisję na zewnątrz brzydkiego zapachu lekarstw jak również zabezpieczyły odzież 
wierzchnią przed zabrudzeniem. Duża wygoda oraz łatwość noszenia Odzieży Easywrap™ pod ubrankami 
szkolnymi, umożliwiła pacjentce łagodniejsze i bezstresowe przeprowadzenie kuracji.

Zarówno dziewczynka jak i jej rodzice byli zachwyceni szybkim i prostym rozwiązaniem, a przede 
wszystkim mniej traumatycznym leczeniem. Dziewczynka przyznała, że Odzież Comfifast™ Easywrap™ 
jest dyskretna i wygodna przez co promuje swobodną aktywność w ciągu dnia i spokojny sen w nocy.

Matka pacjentki również przyznała, że zastosowanie Odzieży Comfifast™ Easywrap™ 
w połączeniu z emolientami pozostawiało skórę nawilżoną, zabezpieczoną przed 
zakażeniami i znacznie ograniczyło swędzenie.
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Comfifast™ Multistretch™ i Comfifast™ Easywrap™ pozwalają na efektywną, 
codzienną pielęgnację przy wykorzystaniu metody mokrych i suchych opatrunków. 
Opatrywanie skóry z AZS czy egzemą pozwala ją chronić i zapobiega skutkom 
drapania się przez noszącego.

Opatrunki pozostawiają emolienty i lekarstwa w bezpośrednim kontakcie ze skórą, zmiękczając 
ją, nawilżając i jednocześnie pozwalają na ich lepszą absorpcję. Dzięki temu istnieje możliwość 
stosowania łagodniejszych lekarstw dla uzyskania efektów podobnych do tych, które są spodziewane 
po stosowaniu np. sterydów. Dodatkowo przy stosowaniu opatrunków mokrych, skóra jest schłodzona 
(dzięki wilgoci, dochodzi do efektu parowania) – jest to szczególnie ważna zaleta gdy aura nie sprzyja 
leczeniu i jest gorąco. Metoda okładów redukuje swędzenie, pozwala spokojnie przespać noc i cieszyć 
się aktywnością podczas dnia, zwiększają komfort życia pacjenta.

Stosowanie metody mokrych opatrunków i równoczesne polepszanie się kondycji skóry, 
prowadzą do przejścia na metodę opatrunków suchych, a w następnie leczenie zostaje 
zredukowane do kąpieli przy użyciu emolientów, aż do wyzdrowienia. 

Przygotowaliśmy dla Państwa  także  DVD z filmem instruktażowym 
wspierającym metody leczenia AZS i egzemy z użyciem produktów 
Comfifast™ Multistretch™ i Easywrap™. Zainteresowanych otrzymaniem 
darmowego DVD prosimy o kontakt na adres: 
wsparciemedyczne@bestmedicalbrands.com

Metoda Mokrych i Suchych Opatrunków
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GŁÓWNE KORZYŚCI
Mokre i suche opatrunki z zastosowaniem Bandaży  Comfifast™ MultiStretch™  
i Odzieży Comfifast™ Easywrap™ 

• Zwiększają absorpcję emolientów, sterydów, maści: efekt 1- lepiej nawilżona, gładka skóra,    
 efekt 2- dłuższe działanie leku na skórę - możliwość rezygnacji z ciężkich sterydów

• Mokre okłady schładzają skórę (dzięki wilgoci dochodzi do efektu parowania), to szczególnie    
 ważna zaleta gdy jest gorąco i aura nie sprzyja leczeniu

• Działają jak bariera redukując siłę drapania, a także łagodzą świąd i znacząco łagodzą  skutki   
 drapania

• Zapobiegają przedostawianiu się emolientów, past, maści na ubranie i pościel pacjenta

• Dyskretne, gdy noszone pod ubiorem

• Pozostają na miejscu bez potrzeby stosowania dodatkowych mocowań typu zaczepy/paski/  
 tasiemki/plastry

• Poprzez swoją efektywność, wygodę i prostotę jest komplementarne w prawidłowym leczeniu  
 pacjenta



Synergy Health (UK) Ltd, Healthcare Solutions, Matrix Park, Chorley PR7 7NB. England
Telephone: +44 (0)1772 299900  Fax: +44 (0)1772 299901  Email: healthcaresolutions@synergyhealthplc.com
www.synergyhealthplc.com
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