
Fordele ved  
Wet Wrap-behandling*

Fugt til huden 

Mere rolig søvn 

Mindsket rødme & inflammation 

Mindre hyppig kløe 

Reducering af Staphylococcus  

Aureus på huden

 * Denne information er taget fra the American Academy of 

Dermatology. Du kan finde mere information på  

www.skincarephysicians.com/eczemanet/wet_wraps.html. 

Tencel®/Lyocell
Tekstilet, som tøjet er lavet af, hedder Tencel®/lyocell og 

er fremstillet af regenereret cellulose fibre. Tencel giver 

en god komfort på grund af sin blødhed og gode evne 

til at optage fugt. Test har vist, at væksten af bakterier 

på Tencel er stærkt reduceret. Tøj lavet af Tencel er 

meget hudvenligt, da det hjælper med at opretholde 

balancen af hudens naturlige bakterier. Tencel har en 

god styrke i både tør og våd tilstand, hvorfor det også 

er ideelt til Wet Wrap.
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For yderligere information kontakt venligst
Kirstine Hardam A/S

Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro 
Tlf: 97 42 32 33 Fax: 97 42 80 14
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Wrap-E-Soothe™  
Toppe & bukser

• Meget bløde og effektive færdiglavede toppe og bukser 
til Wet Wrap behandling! 

• Opslag til hænder, så disse kan isoleres. Ikke flere våde 
sokker, bandager eller tape til at holde sammen på delene. 

• Maksimal dækning af ben og arme og ingen adgang til at 
klø på selve huden.

• Leveres i størrelserne: 4 år og 5 år.

Testimonials
“Min 3-årige søn har eksem i alvorlig grad. Hans hænder, 
fødder og knæ er altid fyldt med forfærdelig eksem. 
Dragten er meget let, silkeblød og glat. Den hjælper 
virkelig med til at holde  cremer og salver inde efter hans 
bad. Dragten lader ham ikke klø sine hænder og fødder, 
fordi de er lukket inde i dragten. Og så vil jeg lige tilføje, at 
dragten til Wet Wrap-behandling er den eneste måde at 
bekæmpe alvorlig eksem på.” —Tiffany, Nebraska  U.S.A.

“Jeg var forbløffet over, hvor nemt det var, at give min søn 
dragten på. Jeg var dog bekymret for, om det at sove med 
hænderne lukket inde, ville påvirke hans søvnmønster. Til 
min overraskelse sov han vidunderligt hele natten. Hele 
processen med at påføre cremen og få ham i dragten 
efterfulgt af pyjamas tog mindre end 2 minutter. Da jeg 
tog min søn ud af vuggen næste morgen og tog hans 
tøj af, var jeg forbløffet over, hvor blød hans hud var. Jeg 
havde aldrig følt hans hud så blød og fugtet. Jeg var 
virkelig glad. Hans eksem var meget mindre tydelig, hvis 
det overhovedet var der.” —Jenny, Iowa U.S.A. 

Wrap-E-Soothe™  

Heldragten

Wrap-E-Soothe™  

Ærmer

• Den første beklædningsgenstand til hele kroppen til Wet 
Wrap-behandling!

• Heldragten er banebrydende i Wet Wrapping af mindre børn. 

• Lynlåsen er fuldstændig beskyttet, så den ikke generer huden. 

• Opslag til hænder så disse kan isoleres. Ikke flere våde 
sokker, bandager eller tape til at holde sammen på delene. 

• Maksimal dækning af kroppen og ingen adgang til at klø 
på selve huden. 

• Leveres i størrelserne: 6-9 måneder, 9-12 måneder, 12-18 
måneder, 18 - 24 måneder, 2 år og 3 år.

• Meget bløde og effektive færdiglavede ærmer til Wet  
Wrap-behandling!  

• Perfekt til behandling på arme, ben og i knæ- og albuebøjninger. 

• Også fantastisk til fødder og ankler. 

• Tilgængelige størrelser: Lille, medium, stor og ekstra stor.

Wet-Wrap-behandlingen 
behøver ikke være besværlig! 
Wrap-E-Soothe™ produkterne er et gennembrud for børn, 
forældre, læger og sygeplejersker, som har kæmpet med Wet 
Wrap-behandling af børn med Atopisk eksem.  MicroTENCEL® 
/ lyocell materialet har vist sig at være fantastisk ved eksem 
og sensitiv hud, og har en egenskab, som hæmmer væksten af 
bakterier på huden!  Dette virkelig bløde materiale er meget 
let og passer komfortabelt under nattøj og almindeligt tøj. 
Brug det fugtigt i forbindelse med Wet Wrap-behandling og 
tørt for at beskytte irriteret eller helende hud.  Ingen irriterende 
søm eller mærkater, som kan genere. 

AD RescueWear er stolte 
over at have National Eczema 
Association’s kvalitetsmærke.


