
A mesma atadura CobanTM em que você confia  

há muitos anos para imobilizar, fornecer  

compressão controlada e fixar curativos e 

dispositivos, agora está disponível em várias 

cores, não precisa mais de tesoura e sem látex.  

Dessa forma, você proporciona o cuidado que  

o seu paciente precisa com a mesma segurança, 

com um toque personalizado e mais divertido.

3M Soluções para Cuidados Crítico e Crônico

Corte manual.
Várias cores

Livre de látex.

3M Coban™ LF
Atadura Elástica 

Autoaderente



3M Coban™ Atadura Elástica Autoaderente

• Fixa curativos em pacientes 
com pele frágil ou em regiões 
de difícil aplicação como 
cabeça e dedos.

• Fixa tubulações, curativos
e outros dispositivos.

• Reduz o inchaço após 
artroscopia, cirurgia plástica, 
lipoaspiração e outros 
procedimentos cosméticos 
que requeiram compressão.

• Imobiliza talas.

• Proporciona apoio para 
entorses e distensões.

• Posiciona corretamente 
os membros  para 
fins cirúrgicos.

• Indicado como apoio 
após a remoção do gesso.

• Mantém compressão 
uniforme ao longo do tempo.

• Adere sobre si mesma sem 
necessitar de grampos ou 
fitas adesivas.

• Conforma-se rapidamente 
aos contornos do corpo.

• Não adere à pele, cabelo, 
roupas, lençóis ou campos.

• Fácil de aplicar, 
reposicionar ou remover.

• Livre de látex, não 
provoca alergia.

Imobiliza, Desempenho confiável
Fixa e Comprime há mais de 40 anos

Agora com 
corte manual.
Não requer tesoura!

Desenrole 30 cm ou mais da atadura e solte 
para que ela relaxe. É importante desenrolar 
um comprimento suficiente de atadura antes 

de começar a aplicar.

Como aplicar

Corte o excesso de  
atadura e pressione a 

extremidade para aderi-la 
sobre si mesma.

Continue aplicando  
a atadura usando apenas a 
tensão suficiente para obter  

a compressão desejada.

Sem esticar, aplique uma 
camada completa de atadura 

e sobreponha. Pressione 
levemente a área para manter 

a extremidade no lugar.
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Código do produto

COBAN LF 2082

COBAN LF 2083

COBAN LF 2084

COBAN LF 2082C

Tamanho

50mm x 4,5m

75mm x 4,5m

100mm x 4,5m

50mm x 4,5m

Cor

Bege

Bege

Bege

Sortida (6 rolos cada: verde,  
laranja, rosa, roxo, azul, preto)

Rolos por caixa

36

24

18

36

0800-0132333
www.3M.com.br/assistenciaaopaciente

helplinehospitalar@mmm.com

facebook.com/3MSolucoesparaEnfermagem

youtube.com/3mSolucoesparaEnfermagem


