
Mepitel

Měkká silikonová kontaktní vrstva na ránu
•	 Při	jejím	snímání	nedochází	k	traumatu	rány	ani	okolní	kůže

•	 Může	zůstat	na	ráně	až	několik	dní,	což	je	cenově	výhodné	a	navíc	přispívá

	 k	nerušenému	hojení	rány

Vrstva Safetac® (měkký silikon)
•	 Při	snímání	krytí	nedochází	k	traumatu		

rány	ani	okolní	kůže
•	 Minimalizuje	riziko	macerace

Polyamidová síťka
•	 Struktura	s	otevřenými	očky	

	 umožňuje	aplikaci	přípravků	určených		

k	místní	léčbě,	např.	mastí
•	 Transparentní

Ochranná fólie
•	 Chrání	vrstvu	Safetac

 

Technologie Safetac®. Méně traumatu. Méně bolesti.TM

Safetac je patentovaná technologie měkkého silikonu. Krytí s technologií Safetac jsou 
atraumatická nejen při nošení, ale i během převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány, 
okolní kůže a bolest pacienta. Předcházejí také riziku macerace tím, že utěsní okraje rány 
a nedovolí tak průsaku exsudátu na okolní kůži. 

Pro více informací navštivte www.molnlycke.com
Safetac - nedochází k žádnému strhávání kožních buněk Tradiční lepidlo – dochází k strhávání kožních buněk



Symbol	a	značka	slova	jsou	registrované	obchodní	značky	společnosti
Mölnlycke	Health	Care	nebo	značky,	o	jejichž	registraci	již	firma	zažádala.

Mölnlycke	Health	Care,	s.r.o.
Hájkova	2747/22,	130	00	Praha	3
Tel.	+420	221	890	517	
Fax	+420	224	817	582
www.molnlycke.com

Přehled velikostí Mepitelu

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

0080193 290510	 5x7,5 10 60

0080194 290710	 7,5x10	 10 40

	 291010	 10x18	 10 50

	 292005	 20x30	 5 30

Sterilní, jednotlivě balený

Jak Mepitel funguje
V	 závislosti	 na	 stavu	 rány	 se	 krytí	 Mepitel	 nemusí	 několik	

dní	 snímat.	 Porézní	 struktura	 krytí	 Mepitel	 umožňuje	 odvo-

du	 exsudátu	 do	 absorpčního	 krytí.	 Mepitel	 zabraňuje	 tomu,	

aby	se	vnější	krytí	přilepilo	k	ráně,	a	minimalizuje	tak	trauma	

a	 bolest	 spojenou	 s	 převazy.	 Díky	 tomu	 pacient	 netrpí	 tolika	

nepříjemnými	pocity	a	rána	se	pak	může	nerušeně	hojit.

Oblasti použití
Krytí	 Mepitel	 bylo	 vyvinuto	 k	 ošetření	 celé	 řady	 ran,	 jako	 je	

např.	stržená	kůže,	odřená	kůže,	chirurgické	řezné	rány,	po-

páleniny	 nižšího	 stupně,	 puchýře,	 lacerace,	 částečné	 štěpy	

a	štěpy	v	plné	tloušťce	kůže,	diabetické	vředy,	žilní	a	arteriální	

vředy.

Ránu obvyklým způsobem vyčistěte.
Odstraňte ochrannou fólii.

Přiložte krytí Mepitel na ránu Překryjte ho sekundárním absorpčním krytím

Použití krytí Mepitel

Výhody krytí Mepitel
•	 Minimalizuje	trauma	a	bolest	během	převazů
•	 Může	zůstat	na	ráně	několik	dní,	díky	čemuž	se	může	rána	

nerušeně	hojit
•	 Minimalizuje	riziko	macerace
•	 Ochraňuje	nově	vytvořenou	jemnou	tkáň	před	poškozením
•	 Transparentní	provedení	umožňuje	kontrolu	 rány	při	apli-

kaci	i	při	nošení
•	 Dobře	 se	 přizpůsobí	 tvaru	 těla,	 a	 zvyšuje	 tak	 pohodlí	

pacienta	při	nošení	krytí

Bezpečnostní opatření
•	 Rána	 by	 se	 měla	 v	 souladu	 s	 klinickou	 praxí	 kontrolo-

vat,	 zda	 nevykazuje	 příznaky	 infekce.	 O	 náležité	 léčbě	 se	

poraďte	s	lékařským	odborníkem.
•	 Mepitel	 používaný	 k	 ošetření	 popálenin	 léčených	 síťovými	

štěpy:	vyhněte	se	přílišnému	tlaku	na	krytí.
•	 Mepitel	používaný	po	plastikách	obličeje:	vyhněte	se	příliš-

nému	tlaku	na	krytí,	zvedněte	a	změnte	polohu	krytí	nejmé-

ně	každý	druhý	den.
•	 Při	použití	krytí	Mepitel	k	ošetření	krvácejících	ran	nebo	ran	

s	 vysoce	 viskózním	 exsudátem	 překryjte	 krytí	 vlhkou	 ab-

sorpční	poduškou.
•	 Při	použití	krytí	Mepitel	k	fixaci	kožních	štěpů	a	k	ochraně	

puchýřů	by	se	krytí	nemělo	vyměňovat	dříve	než	pátý	den	po	

jeho	aplikaci.

Upozornění
Při	nesprávném	použití	krytí	Mepitel	k	ošetření	popálenin	

léčených	síťovými	štěpy	nebo	k	ošetření	kůže	po	plastice	

obličeje	se	mohou	na	kůži	objevit	otisky	krytí.
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