
Samolepiace mäkké silikónové 
krytie určené na ošetrenie jaziev
• Dodatočná fixácia nie je potrebná
• Dobre sa prispôsobí tvaru tela
• Možné nosenie pri každodenných činnostiach

Vrstva Safetac® (mäkký silikón)

•  Pri snímaní krytia nedochádza  

k traumatizácii rany ani okolitej kože

Horná vrstva tvorená filmom/

netkaným materiálom

•  Priedušná

•  Vodeodolná

Technológia Safetac – nedochádza  
k žiadnemu strhávaniu kožných buniek

Technológia Safetac®. Menej bolesti a menej traumatizácie.
Safetac® je patentovaná adhezívna  technológia, ktorá minimalizuje bolesť u 
pacienta a traumu v rane. Technológia Safetac je dostupný výhradne v krytiach 
Mepilex®. Mepitel® Mepiform® spoločnosti Mölnlycke Health Care.

Pre viac informácií navštívte www.molnlycke.com
Tradičné lepidlo – dochádza k bolesti- 
vému strhávaniu kožných buniek

Technológia Safetac®



Odstráňte ochrannú fóliu. V prípade potreby zastrihnite krytie do  poža-
dovaného tvaru. 

Pri pravidelnom dennom čistení jazvy znovu 
aplikujte krytie.

Prehľad veľkostí Mepiformu

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

A73121 293100 4x30 5 50

A73122 293200 5x7,5 5 25

A73123 293400 10x18 5 25

Sterilné, jednotlivo balené

Výhody krytia Mepiform
•  Nevyžaduje dodatočnú fi xáciu

•  Krytie Mepiform je tenké, pružné a diskrétne

•  Môže sa nosiť pri každodenných činnostiach

•  Umožňuje opakovanú aplikáciu

•  Jeden kus krytia Mepiform je možné nosiť niekoľko dní

Poznámka
Ak došlo k macerácii kože, alebo sa objavila vyrážka, odstráňte 

krytie a počkajte, kým sa koža nezregeneruje a kým tieto prí-

znaky nezmiznú. Potom postupne predlžujte dobu liečby. Krytie 

Mepiform poskytuje ochranu pred UV žiarením zodpovedajúcu 

faktoru 7,7.2

Ako funguje krytie Mepiform
Skúsenosti s lokálne používaným silikónom ukazujú, že priazni-

vo vplýva na jazvy a keloidy.1 Zlepšenie stavu starej jazvy si môže 

vyžiadať 3 mesiace až jeden rok v závislosti od stavu tkaniva jazvy. 

V ideálnom prípade by sa malo krytie Mepiform nosiť 24 hodín 

denne. Doporučujeme krytie Mepiform snímať raz denne, naprí-

klad pri sprchovaní, alebo kúpaní, skontrolovať kožu a umyť ju. 

Krytie Mepiform je možné použiť ako prevenciu vzniku jaziev – v 

takomto prípade by sa malo nosiť 2 – 6 mesiacov v závislosti od 

stavu jazvy.

Oblasť použitia
Mepiform bol vyvinutý na starostlivosť o:

•  Staré aj čerstvé hypertrofi cké jazvy a keloidy

•  Uzavreté rany, na ktoré pôsobí ako prevencia vzniku jazvy

Referencie:
1. Quinn KJ (1987), Burns 13:33-40; Ahn ST et al (1991), Arch Surg 126:499-504; Dockery GL et al (1994, J Foot Ankle Surg 33:110-19; 
 Katz BE (1995) Cutis 56:65-7; Carney SA et al (1994) Burns 20:163-7.
2. AS/NZS 4399:1996.

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


