
Prodyšné, průhledné,
samolepící filmové krytí
Mepore Film je průhledné samolepící filmové krytí. Ideálně se hodí k sekundární fixaci 
a lze ho rovněž použít jako primární krytí k ošetření široké řady čistých ran. Systém 
aplikace krytí Mepore Film byl vyvinut tak, aby umožňoval snadné použití. 

Filmová vrstva je odolná 
proti virům a bakteriím, 
nepropouští tekutiny,  
a zajišťuje tak bezpečnost  
a ochranu

Elastický polyuretanový 
film je průhledný  
a prodyšný, zvyšuje 
pohodlnost při nošení  
a vytváří ideální podmínky 
pro hojení rány.

Papírový rámeček s krycí 
fólií pro snadnější aplikaci 
krytí

Polyakrylátové lepidlo je 
šetrné ke kůži a zajišťuje 
jemnou, avšak pevnou 
fixaci
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Výhody krytí Mepore Film
• Má vysokou prodyšnost
• Umožňuje snadnou aplikaci, a to i v případě  
 použití rukavic
• Omezuje riziko poškození nově vytvořené tkáně
• Snadno se přizpůsobí tvaru těla
• Obsahuje lepidlo šetrné ke kůži

• Zajišťuje bezpečnou fixaci
• Udržuje ránu ve vlhkém prostředí
• Je odolné vůči virům a bakteriím a tvoří bariéru  
 proti prosáknutí
• Nepropouští tekutiny

Jak Mepore Film použít

Jak krytí Mepore Film funguje
Mepore Film se snadno přizpůsobí nerovnému povrchu  
a tvaru těla. Slouží jako bariéra proti prosáknutí tekutiny  
a proti vniknutí virů a bakterií do rány.
 Mepore Film udržuje ránu ve vlhkém prostředí. Velmi 
dobře propouští vodní páry, a z rány a jejího okolí tak může 
unikat přebytečná vlhkost.

Upozornění
Krytí Mepore Film by se nemělo používat na rány zasahující kůži v plné tloušťce včetně poranění svalů, šlach, kostí 
nebo popálenin třetího stupně. Krytí Mepore Film by neměli používat pacienti citliví na akrylové lepidlo.

Oblasti použití
Mepore Film lze používat jako přizpůsobivé fixační krytí 
aplikované přes primární krytí, jako jsou např. hydrogely, 
algináty a pěnová krytí. Krytí Mepore Film je rovněž 
určeno k ošetření široké řady čistých ran v granulační 
fázi, jako např.:
• Povrchové popáleniny
• I.V. vstupy
• Odřeniny
• Lacerace
• Odběrové plochy
• Povrchové dekubity
• Uzavřené chirurgické rány

Upozornění pro rozměry 10x25 cm  
a 15x20 cm: Sejměte oříznutý papírek 
ve středu krytí a vyhoďte ho.

Umístěte krytí na kůži a pevně 
ho uhlaďte. Odtrhněte papírový 
rámeček. Sejměte dva bílé štítky 
po stranách. Krytí při aplikaci 
nenatahujte! 

Sejměte ochrannou fólii (s potiskem 
Mepore), a odkryjte tak lepící plochu.

Přehled velikostí Mepore Film

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

80512 270600 6x7 100 600

80513 271500 10x12 70 210

272500 10x25 20 100

273000 15x21,5 10 50

273500 20x30 5            30

Sterilní, jednotlivě balený


