
Podpůrná ochranná fólie  
a papírový rám pro snadnou 
aplikaci

•   Transparentní, prodyšný, elastický polyuretanový 
film pro větší komfort pacientů a optimalizaci vlh-
kého prostředí v ráně

•   Voděodolná bariéra pro bakterie a viry  
(mikroby >25 nm)

Vrstva Safetac®

•   Snižuje trauma a bolest před, v průběhu  
i po převazech1,2,3,5,6

•   Nepřilne do vlhkého lůžka rány, ale pouze 
k suché okolní kůži2

•   Uzamkne okraje rány a snižuje tak riziko 
macerace3,4

• Mepitel® Film je jemné transparentní prodyšné krytí určené pro ochranu 
pokožky. Může být použito samostatně či v kombinaci s jinými výrobky.
• Mepitel® Film minimalizuje bolest a trauma při převazech1,2,3,4,5,6 
•  Aplikační systém Mepitelu Film je navržen pro maximálně snadné použití.

Filmové krytí k ochraně kůže

Safetac jemně přilne k pokožce a uzamkne 
okraje rány.

Safetac® technologie
Safetac® unikátní patentovaná adhezivní technologie, která 
minimalizuje bolest u pacientů a trauma v ráně. Technologie Safetac je 
dostupná výhradně u krytí společnosti Mölnlycke Health Care, včetně 
Mepilex Border, Mepilex, Mepitel a Mepiform. 

Pro více informací navštivte www.safetac.com Tradiční lepidlo - dochází k bolestivému 
strhávání kožních buněk.



Důkladně osuště kůži. 

Odstraňte ochrannou fólii (s potiskem 
Safetac®) aby se odkryla adhezivní strana.

Umístěte krytí na zvolené místo. Mepitel® Film 
je možné upravovat/přemísťovat tak dlouho, 
dokud je papírový rám neporušený. Poté 
odstraňte papírový rám. Krytí při aplikaci 
nenapínejte.

Pro lepší výsledky a bezpečnou fi xaci aplikuj-
te Mepitel® Film s přesahem alespoň 1-2 cm 
na okolní kůži pro velikosti do 10x12 cm 
a s přesahem 5 cm pro větší velikosti.

Krytí na kůži důkladně vyhlaďte. Mepitel® 
Film může být odstraněn aniž by docházelo 
k bolestivému strhávání kožních buněk.

Jak používat Mepitel® Film:

Jak Mepitel® Film funguje 
Mepitel® Film poskytuje flexibilní, transparentní krytí kůže a rány a poskytuje ochranu před bakteriální či jinou kontaminací, průnikem 
tekutin a zároveň se přizpůsobuje všem tvarům a nepravidelnostem těla. Mepitel® Film udržuje vlhké prostředí v ráně. Přesto 
umožňuje odvod vodních par a nadbytečné vlhkosti z pokožky. Díky vrstvě Safetac® umožňuje Mepitel® Film okamžitou adhezi 
a výbornou fixaci bez vyvíjení zbytečného tlaku na pokožku. Vrstva Safetac® také zajišťuje atraumatické a bezbolestné převazy. 
Mepitel® Film při odstraňování nezanechává zbytky a úroveň adheze zůstavá v průběhu času stejná a nezvyšuje se.
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Přehled velikostí Mepitel® Film

Kód VZP Číslo výrobku Velikost v cm Ks v balení Ks v kartonu

0169917 296170 6 × 7 10 50

0169918 296270 10 × 12 10 70

0169897 296470 10 × 25 10 50

0169898 296670 15 × 20 10 70

Výhody
• Minimalizuje bolest a trauma rány

• Zmenšuje riziko poškození nově vytvořené pokožky

• Transparentní pro snadnou kontrolu

• Velmi dobře se přizpůsobí tvarům těla a zajišťuje pacientům 
komfort během nošení

• Bariéra pro viry a bakterie (větší než 25 nm)

• Vemi nízký potenciál pro podráždění pokožky a alergie

• Nezanechává zbytky

• Voděodolný

Oblasti použití
Mepitel® Film je určen pro širokou škálu povrchových ran jako 
jsou dekubity I. a II.stupně, povrchové popáleniny a odřeniny. 
Chrání křehkou a citlivou pokožku. Mepitel® Film může být 
též použit jako ochranný kryt u otevřených břišních operací. 
Fixuje primární krytí jako sekundární fixace a může být použit 
v kombinaci s gely či emoliencii.

Frekvence výměny
Mepitel® Film může být ponechán na ráně několik dnů 
v závislosti na stavu kůže či rány. 

Upozornění
• Mepitel® Film není kontaktní vrstva na ránu a neumožňuje 

odvod exsudátu do sekundárního krytí

• V případě použití více kusů a jejich překrytí přes sebe, 
se snižuje schopnost odvodu par a může dojít ke zvýšení 
vlhkosti, která nemůže být odváděna.

Varování
Mepitel® Film nemůže být používán k primární fi xaci kanyl, 
i.v. vstupů, infuzí a jiných přístrojů zajišťujících životní funkce.


