
O2 kateter/Sonde

Mepitac er utviklet for fiksering av medi
sinsk utstyr som katetere, sonder og slanger. 
Dessuten beskytter Mepitac huden under  
for eksempel O2 maske. 

Drenslange

Oppnå sikker fiksering av slanger ved å sette 
tapen rundt slangen. Slik minsker du risikoen 
for trykk eller friksjon mot huden.

Kanyle

Bruk Mepitac for fiksering av ulike typer kan
yler. Vi anbefaler å bruke noe større størrelse 
enn ved bruk av vanlig tape.

Infusjonsslange/ Bandasje

Oppnå sikker fiksering av slanger ved å plas
sere tapebiter langs slangen. Kontroller at 
slangen ikke utgjør trykk mot huden. Ved fikse
ring av bandasje, legg Mepitac som en ramme 
rundt bandasjen.

Barn

Mepitac er egnet for pasienter med følsom 
hud, for eksempel barn. Obs! Mepitac hefter 
dårligere i et fuktig miljø, for eksempel i 
kuvøse og på pasienter som svetter mye.

appliseringsguide

Sortiment

Art.nr. Str. i cm Antall i eske Antall i kartong

298300 2 x 300 1 12
298400 4 x 150 1 12

Fiksering med mindre skade

Mepitac minimerer skade på huden, og er derfor godt 
egnet for pasienter som krever varsom applisering og 
gjentatt fjerning fra samme hudområde, for eksempel 
neonatal, stomi og dialysepasienter. 

Fiksering med mindre smerte

Mepitac er den ideelle fiksering for pasienter med skjør 
og ømfintlig hud eller hudsykdommer som allergi eller 
dermatitt. Den myke silikonflaten(Safetac teknologi) 
minimerer skade og smerte ved fjerning 13.

Fiksering uten rester

Mepitac etterlater ingen rester på huden eller på  
katetere/slanger. Mepitac er vanntett.

Bruksområder

Mepitac er utviklet for fiksering av bandasjer og medis
insk utstyr som katetere, slanger, sonder og IVkany
ler. Dessuten gir Mepitac en skånsom beskyttelse for 
huden under for eksempel slanger.

NB!

Hefteegenskapen til Mepitac kan avta ved bruk i et 
fuktig miljø som for eksempel kuvøse eller på pasienter 
med feber eller som svetter mye. Mepitac egner seg 
ikke til fiksering av arteriekran eller –kanyler.

Det finnes en rekke problemer i forbindelse med fiksering, som 
for eksempel hudirritasjoner, allergier og vevskade ved banda
sjeskift. Mepitac er en hudvennlig medisinsk tape med Safetac® 
teknologi. Den myke silikonflaten gir en skånsom men sikker 
fiksering uten å forårsake skade og smerte. Mepitac er behagelig 
å ha på, samt enkel å sette på og ta av.
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