
Podporná ochranná fólia  
a papierový rám umožňujú 
jednoduchú aplikáciu

•   Transparentný, priedušný, elastický, polyuretánový 
film pre väčší komfort pacientov a optimalizáciu 
vlhkého prostredia v rane

•   Vodeodolná bariéra pre baktérie a vírusy  
(mikróby>25 nm)

Vrstva Safetac®

•   Znižuje traumu a bolesť pred,  
počas a po preväzoch1,2,3,5,6

•   Nepriľne do vlhkého lôžka rany,  
iba k suchej okolitej koži2

•   Uzavrie okraje rany a znižuje tak riziko 
macerácie3,4

•  Mepitel® Film je jemné, transparentné  a priedušné krytie určené na ochranu 
pokožky. Môže sa použiť samostatne, alebo v kombinácii s inými výrobkami.

• Mepitel® Film minimalizuje bolesť a traumu pri preväzoch1,2,3,4,5,6 
•  Aplikačný systém Mepitel Film je pre maximálne jednoduché použitie.

Filmové krytie na ochranu kože

Safetac jemne priľne k pokožke a uzavrie 
okraje rany.

Safetac® technológia
Safetac® je unikátna patentovaná adhezívna technológia 
minimalizujúca bolesť pacientov a traumu v rane. Technológia Safetac 
je dostupná výlučne u krytí spoločnosti Mölnlycke Health Care, včítane 
Mepilex Border, Mepilex, Mepitel a Mepiform. 

Pre viac informácií navštívte na www.molnlycke.com Tradičné lepidlo – dochádza k bolestivému 
strhávaniu kožných buniek.



Dôkladne osušte kožu.

Odstráňte ochrannú fóliu (s potlačou 
Safetac®), tak aby sa odkryla adhezívna 
strana.

Umiestnite krytie na zvolené miesto. Mepitel® 
Film je možné upravovať/premiestňovať tak 
dlho, kým je papierový rám neporušený. Potom 
odstráňte papierový rám. Pri aplikácii krytie 
nenapínajte.

Kvôli dosiahnutiu lepších výsledkov a bezpečnej 
fi xácii, aplikujte  Mepitel® Film s presahom 
aspoň  1-2 cm na okolitú pokožku pri veľkostiach 
do 10x12 cm a s presahom 5 cm pri väčších 
veľkostiach.

Krytie na koži dôkladne vyhlaďte, Mepitel® 
Film je možné odstrániť bez toho, aby došlo 
k bolestivému strhávaniu kožných buniek.

Ako používať Mepitel® Film:

Ako Mepitel® Film funguje 
Mepitel® Film poskytuje flexibilné, transparentné krytie kože a rany a poskytuje ochranu pred bakteriálnou, alebo inou kontamináciou, 
prienikom tekutín a zároveň sa prispôsobuje všetkým tvarom a nepravidelnostiam tela. Mepitel® Film udržiava vlhké prostredie 
v rane. Napriek tomu umožňuje odvádzanie vodných pár a prebytočnej vlhkosti z pokožky. Vďaka vrstve  Safetac®  tiež zabezpečuje 
atraumatické a bezbolestné preväzy. Mepitel® Film pri odstraňovaní nezanecháva zvyšky a úroveň adhézie zostáva v priebehu času 
rovnaká a nezvyšuje sa.
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Prehľad veľkostí Mepitel® Film

Číslo výrobku Veľkosť v cm Kusov
 v balení

Kusov 
v kartóne

296170 6 × 7 10 50

296270 10 × 12 10 70

296470 10 × 25 10 50

296670 15 × 20 10 70

Výhody
• Minimalizuje bolesť a traumu rany

• Znižuje riziko poškodenia novo vytvorenej pokožky

• Transparentný pre jednoduchú kontrolu

• Veľmi dobre sa prispôsobuje tvarom tela a zabezpečuje 
pacientom komfort počas nosenia

• Bariéra pre baktérie a vírusy (väčšie ako 25 nm)

• Veľmi nízky potenciál podráždenia pokožky a alergie

• Nezanecháva zvyšky

• Vodeodolný

Oblasti použitia
Mepitel® Film je určený na širokú škálu povrchových rán, ako 
sú dekubity I. a II. stupňa, povrchové popáleniny a odreniny. 
Chráni krehkú a citlivú pokožku. Mepitel® Film je možné použiť 
ako ochranný kryt pri otvorených brušných operáciách. Fixuje 
primárne krytie ako sekundárna fixácia a môže sa používať 
v kombinácií s gélmi a emolienciami.

Frekvencia výmeny
Mepitel® Film je možné nechať na rane niekoľko dní, v závislosti 
od stavu kože, alebo rany. 

Upozornenie
• Mepitel® Film nie je kontaktná vrstva na ranu a neumožňuje 

odvod exsudátu do sekundárneho krytia.

• V prípade použitia viacerých kusov a ich vzájomného 
prekrývania sa znižuje schopnosť odvádzania pár a môže 
dôjsť k zvýšeniu vlhkosti, ktorú nie je možné odvádzať.

Varovanie
Mepitel® Film nemôže byť použitý na primárnu fi xáciu kanýl, 
i.v. vstupov, infúzií a iných prístrojov zabezpečujúcich životné 
funkcie.


