Myk silikontape
• Atraumatisk mot huden ved fjerning
• Ideell fiksering for pasienter med skjør hud
• Former seg etter kroppen

Safetac® teknologi

Tekstil materiale

• Atraumatisk mot huden ved fjerning

• Føyelig
• Lett å klippe til

Film bakside
• Pustende
• Vanntett

Safetac® teknologi. Mindre smerte og mindre traume.
Safetac er en unik proprietær klæbeteknologi, der minimerer smerte hos
patienten og traume mod såret. Safetac teknologi findes udelukkende
på Mölnlycke Health Care bandager, herunder Mepilex® sortimentet,
Mepitel® One, Mepiform® og Mepitac®.
Læs mere på www.safetac.com

Stripping af hudceller
med traditionel klæb

Ingen stripping af hudceller
med Safetac teknologi
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Hvordan bruke Mepitac

Sørg for at huden er ren og tørr og uten
salverester etc. Klipp til ønsket størrelse.

Fjern den beskyttende releasefilmen.

Appliser Mepitac uten å strekke den. Mepitac kan
justeres og reappliseres hvis det er nødvendig å
inspisere området.

Slik fungerer Mepitac

Bruksområder

•

Atraumatisk mot huden ved fjerning

•

Former seg etter kroppen

•

Etterlater ingen rester på huden

•

Vanntett

Mepitac egner seg til fiksering av bandasjer og utstyr som
katetere, tuber, slanger, sonder, elektroder, dren og IV
kanyler. Mepitac skåner huden ved bruk under slanger,
kanyler med mer.

•

Pustende

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.

Mepitac sortiment
Art.nr.

Str. i cm

Antall i eske

Antall i kartong

298300

2 cm × 3 m

1

12

298400

4 cm × 1,5 m

1

12

1

12

Apotekspakning (usteril)
298370

2 cm x 3 m

Mölnlycke Health Care
Postboks 6229, Etterstad
0603 Oslo
Telefon: 22 70 63 70
www.molnlycke.com
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Mepitac er veldig føyelig og enkel å applisere og fjerne. Safetac laget gir en sikker fiksering og er atraumatisk
ved fjerning fra hud og kroppshår. Mepitac kan justeres og reappliseres hvis det er nødvendig å inspisere
området. Mepitac er en ideell fiksering for pasienter med skjør og sensitiv hud, allergier og hudsykdommer som
eksem eller dermatitt. Mepitac egner seg for pasienter som opplever gjentatt applisering og fjerning av tape på
samme hudområde, for eksempel neonatal- og dialysepasienter.

