
Transparentní, prodyšné  
filmové i.v. krytí
Mepore IV je transparentní samolepící i.v. krytí ideální pro fixace intravenózních vstupů, 
jako jsou i.v. katétry a pod. Systém aplikace krytí Mepore IV umožňuje snadné použití.

Průhledný na straně 
zavedení katétru, což 
umožňuje vizuální 
kontrolu bez nutnosti 
sejmout krytí.

Prodyšný a elastický 
polyuretanový film 
zajišťující pacientovi 
pohodlí.

Film odolný proti bakteriím 
i virům, který nepropouští 
tekutiny, čímž je zajištěna 
bezpečnost a ochrana.

Zesílení z netkaného 
textilu pro ještě větší 
pevnost.

Podpůrná ochranná 
fólie a papírový okraj 
pro snadnou aplikaci.



Výhody krytí Mepore IV
• Spolehlivá a bezpečná fixace
• Lepidlo šetrné ke kůži
• Zesílení z netkaného textilu pro ještě větší pevnost
•  Transparentní místa pro možnost vizuální kontroly strany 

zavedení katétru

• Prodyšnost
• Snadno se přizpůsobí obrysům těla a kožním nerovnostem
• Film odolný vůči bakteriím a virům
• Nepropouští tekutiny
• Snadná aplikace při použití i v rukavicích

Upozornění
Pomocí krytí Mepore IV nefixujte zařízení pro podporu životních funkcí pacienta. Krytí Mepore IV nenahrazuje šití nebo jiné 
primární metody uzavření ran.

Jak krytí Mepore IV funguje
Krytí Mepore IV zajišťuje bezpečnou a flexibilní fixaci 
intravenózních kanyl. Díky transparentnímu filmu odolnému 
vůči průniku virů a bakterií je zaručena bariéra, jež zamezuje 
kontaminaci zvenčí. Jelikož Mepore IV má velmi vysokou 
propustnost pro vodní páry, může jím pronikat přebytečná 
vlhkost z povrchu kůže. Zesílení z netkaného textilu poskytuje 
ještě větší pevnost pro spolehlivou fixaci. 
Polyakrylátové lepidlo bylo vyvinuto tak, aby bylo šetrné ke 
kůži, ale zároveň zajistilo bezpečnou fixaci.    
Aplikační systém s ochrannou fólií, papírovým okrajem  
a dostatečně velkou postranní částí umožňuje snadnou aplikaci.   

Oblasti použití
Krytí Mepore IV je určené k fixaci intravenózních kanyl, 
jako jsou:
• i.v. katétry
• periferní katétry
• centrální katétry 
• pediatrické katétry

Otevřete sáček a vyjměte krytí. Držte 
krytí za postranní část a odstraňte 
ochranný papír.

Odstraňte papírový okraj. Pevně krytí 
na kůži vyhlaďte, aby bylo docíleno 
řádné adheze. Odstraňte postranní 
část. Při aplikaci krytí nenapínejte. 

Ujistěte se, že je kůže před aplikací 
čistá a suchá. Umístěte krytí přes 
katétr. Dbejte na to, aby transparentní 
film zakrýval místo vstupu.  

Jak krytí Mepore IV používat

Číslo  Velikost Ks v balení Ks v kartonu
výrobku  cm 

274000 5,5 x 5 100 600
274200 8 x 9 70 210
274400 10 x 11 70 210

Přehled velikostí Mepore IV


