
Samolepiace absorpčné krytie

Polyakrylátové lepidlo,  
šetrné ku koži, zaisťuje  
jemnú a bezpečnú fixáciu

Ľahko snímateľný 
ochranný papier 
umožňuje jednoduché 
použitie

Absorpčná poduška  
s nepriľnavou 
kontaktnou vrstvou 
zvyšuje pohodlie 
pacienta a umožňuje 
dlhšiu dobu nosenia

Mäkký, pružný netkaný, 
vysoko priedušný materiál 
zvyšujúci pohodlie 
pacienta

Krytie Mepore je priedušné, má samolepiacu schopnosť a ideálne 
sa hodí na ošetrenie slabo až stredne eksudujúcich rán. Šetrné 
polyakrylátové lepidlo na vodnom základe a bez rozpúšťadiel zaisťuje 
jemnú, ale pevnú fixáciu. 



Ako funguje krytie Mepore
Vďaka poréznej štruktúre netkanej textílie môže koža pod krytím 
dýchať a pot sa môže odparovať. Materiál sa dobre prispôsobí 
tvaru tela a nebráni prípadnému pohybu. Textília nemá absorpčnú 
schopnosť a pôsobí ako bariéra brániaca presakovaniu krvi a te- 
kutín. Špeciálne vyvinuté polyakrylátové lepidlo je šetrné ku koži 
a zároveň bezpečne drží. Poduška má schopnosť absorbovať 
primerané množstvo tekutín a je vybavená priľnavou vrstvou, ktorá 
znižuje riziko prilepenia sa na ranu.

Ľahko snímateľný ochranný papier umožňuje sterilnú apliká-
ciu krytia a tiež zjednodušuje celý proces aplikácie.

Oblasti použitia
Krytie Mepore je možné použiť na ošetrenie celého radu slabo 
až stredne exsudujúcich rán. K nim patria chirurgické rany, 
povrchové popáleniny, rezné rany a odreniny.

Výhody krytia Mepore
•  Lepidlo na vodnej báze je šetrné ku koži
•  Nepriľnavá kontaktná vrstva minimalizuje riziko prilepe-

nia krytia na ranu
•  Pružný horný film odpudzuje vodu
•    Ľahko snímateľný ochranný papier umožňujú pohodlnú 

a aseptickú aplikáciu
•  Priedušný film bráni macerácii a zvyšuje pohodlie 

pacienta
•  Zaokrúhlené rohy umožňujú pevnú fixáciu (vo všetkých 

rozmeroch až do 9x15cm)

Upozornenie
Dbajte, aby sa krytie Mepore pri aplikácii nenapínalo – 
vplyvom ťažných síl by mohlo dôjsť k poškodeniu kože. 
Osobitnú opatrnosť je potrebné venovať pri aplikácii krytia 
cez kĺby.

Ako používať Mepore

Otvorte obal a vyberte z neho krytie.

Frekvencia preväzov
Frekvencia preväzov závisí od stavu rany, ktorú ošetrujeme. Pri snímaní krytia uchopte okraj krytia a pomaly ho 
odlepujte od kože v smere rastu chĺpkov.

Prehľad veľkostí Mepore

ŠUKL kód Číslo výrobku Veľkosť v cm Ks v balení Ks v kartóne

A73060 670800 6x7 60 480

A73061 670900 9x10 50 400

A73062 671000 9x15 50 400

A73063 671400 9x35 30 180

Sterilné, jednotlivo balené

Uchopte obidva, vzájomne sa prekrýva-
júce ochranné papiere a odkrývajte lepi-
aci povrch, tak dosiahnete počiatočné 
priľnutie krytia.

Umiestnite krytie na kožu, tak, aby ste 
ho nenaťahovali. Opatrne snímte zvyšky 
ochranného papiera. Uhlaďte lepiaci 
okraj, aby krytie správne priľnulo. Pri 
použití krytie nenapínajte.

Symbol a značka slova sú registrované obchodné značky  
spoločnosti Mölnlycke Health, alebo značky, ktorá o ich registráciu zažiadala.

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


