
Mepore Pro je samolepící, absorpční a prodyšné krytí s vnější vrstvou filmu, který ránu 
chrání před vnějšími tekutinami a nečistotami. Krytí obsahuje lepidlo na vodní bázi bez 
rozpouštědel, které je šetrné ke kůži a zajišťuje jemnou, avšak pevnou fixaci.

Voděodolné samolepící 
absorpční krytí

Měkká elastická netkaná 
textilie zvyšuje pohodlí 
pacienta
 

Prodyšný voděodolný film 
přispívá k pohodlí pacienta 
a umožňuje delší dobu 
nošení 

Svrchní film odolný proti 
virům a bakteriím chrání 
ránu před vnějšími 
nečistotami

Snadno snímatelný 
ochranný papír pro 
snadné použití

Absorpční poduška 
s nepřilnavou 
kontaktní vrstvou 
zvyšuje pacientovo 
pohodlí a prodlužuje 
možnou dobu 
nošení krytí 

Lepidlo na vodní bázi bez 
rozpouštědel je šetrné ke 
kůži a zajišťuje jemnou, 
avšak pevnou fixaci



Jak krytí Mepore Pro funguje
Svrchní film chrání ránu před vodou a nečistotami,  
a proto se krytí nemusí snímat během sprchování. Film 
rovněž chrání oděvy a ložní prádlo před prosakující krví 
či exsudátem. Díky vysoce absorpční podušce a vysoké 
prodyšnosti svrchního filmu má krytí dobrou schopnost 
zvládat tekutiny. 
Speciálně vyvinuté polyakrylátové lepidlo je šetrné ke kůži, 

ale zároveň bezpečně drží. Snadno snímatelné ochranné 
papírky umožňují sterilní aplikaci a zároveň zjednodušují 
aplikaci krytí. Snadnou aplikaci podporuje i stabilita 
vrstveného materiálu z látky a filmu. 

Oblasti použití
Krytí Mepore Pro lze používat k ošetření celé řady slabě až 
středně exsudujících ran. Patří mezi ně např. chirurgické 
rány, povrchové popáleniny, řezné rány a odřeniny.

Výhody krytí Mepore Pro
• Lze se s ním sprchovat
• Nepřilnavá kontaktní vrstva minimalizuje riziko přilepení  
 krytí do rány
• Chrání ránu před vnějšími tekutinami a nečistotami
• Svrchní film je odolný vůči virům a bakteriím
• Vylepšená absorpční kapacita
• Snadno snímatelné ochranné papírky umožňují pohodlnou 
a aseptickou aplikaci
• Prodyšný film

•  Nízké tření o oblečení a ložní prádlo
•  Lepidlo na vodní bázi je šetrné ke kůži
• Kulaté rohy umožňují pevnou fixaci (ve všech rozměrech  
 až do 9x15 cm)

Upozornění
Dbejte na to, aby se krytí Mepore Pro při aplikaci nenapínalo – 
vlivem tažných sil by mohlo dojít k poškození kůže. Zvláštní 
opatrnost je třeba věnovat při aplikaci krytí přes klouby.

Jak Mepore Pro použít

Otevřete obal a vyjměte z něj krytí. Uchopte oba vzájemně se překrývající 
ochranné papírky a odkrývejte lepící 
povrch. Takto dosáhnete počátečního 
přilnutí krytí.
 

Frekvence převazů
Frekvence převazů se řídí stavem ošetřované rány. Při snímání krytí uchopte okraj krytí a pomalu ho odlepujte od kůže ve 
směru růstu chloupků.

Přehled velikostí Mepore Pro

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

80721 670820 6x7 60 480

80722 670920 9x10 40 320

80723 671020 9x15 40 320

671120 9x20 30 180

671220 9x25 30 180

671320 9x30 30 270

Sterilní, jednotlivě balený

Umístěte krytí na kůži bez jeho natahování. 
Opatrně sejměte zbývající ochranné papírky. 
Uhlaďte lepící okraj, aby krytí náležitě 
přilnulo. Při aplikaci krytí nenapínejte.


