
Prodyšné, průhledné,
samolepící absorpční krytí
Mepore Film&Pad je průhledné, samolepící absorpční krytí. Tento aplikační systém  
byl navržen na  co nejjednodušší použití. Diskrétní design přitahuje menší pozornost,  
což pacientovi umožňuje pohodlnější nošení.

 

 

Podpůrná ochranná fólie 
a papírový rámeček na 
jednoduchou a aseptickou 
aplikaci.

Polyakrylátové lepidlo je
šetrné ke kůži a zajišťuje
jemnou, avšak pevnou
fixaci

Vysoce absorpční  
polštářek na ránu.

Průhledná, prodyšná, 
voděodolná fólie pro lepší 
pohodlí pacienta a delší dobu 
použití.

Filmová vrstva odolná proti 
virům a bakteriím (>25 nm). 
Nepropouští tekutiny  
a zajišťuje tak lepší 
bezpečnost a ochranu.
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Výhody krytí Mepore Film&Pad
• Šetrné membránové krytí rány
• Vysoce prodyšné
• Vynikající zvládání tekutin
• Jednoduchá aplikace i v rukavicích
• Přizpůsobivé konturám těla

• Odolné proti virům a bakteriím
• Jemná, ale bezpečná fixace
• Adhezivum šetrné k pokožce
• Umožňuje sprchování
• Široký sortiment

Jak Mepore Film&Pad použít

Jak krytí Mepore Film&Pad funguje
Díky vysoce absorpčnímu polštářku a vysoké prodyšnosti 
ochranné fólie nabízí Mepore Film&Pad velmi dobrý 
management exsudátu, přičemž se skvěle přizpůsobuje 
nerovnostem povrchu a obrysům těla. Polyakrylátové 
adhezivum je šetrné k pokožce, ale zároveň účinně fixuje. 
Krytí Mepore Film&Pad je jednoduché na aplikaci 
a použitelné pro širokou škálu ran. 

Upozornění
Krytí Mepore Film&Pad by neměli používat pacienti citliví na akrylové lepidlo.

Oblasti použití
Mepore Film&Pad lze použít na širokou škálu ran s 
nízkou až střední secernací. Patří zde především operační 
rány, řezy a abraze.

Odstraňte ochrannou fólii. 
Krytí umístěte do správné polohy. 
Při aplikaci krytí nenatahujte.

Pro zajištění správné fixace 
vyhlaďte případné nerovnosti.

Při aplikaci odstraňte papírové okraje 
a oba bílé štítky.

 

 

 

 

Přehled velikostí Mepore Film&Pad

Číslo výrobku Velikost cm Ks v balení Ks v kartonu 

275100 4 x 5 85 340

275200 5 x 7, ovál 85 340

275300 5 x 7 85 340

275400 9 x 10 30 180

275500 9 x 15 30 240

275600 9 x 20 30 240

275800 9 x 30 25 125

275900 9 x 35 25 100


