
Samolepící fixace
Mefix je ideální fixací obvazů, krytí, katetrů a kanyl. Zajistí vám bezpečnou fixaci. 
Lepidlo je šetrné k pokožce.

Předměřený ochranný 
papír vám usnadní 
stanovení přesné 
velikosti

Vlnovitá perforace 
ochranného papíru 
umožňuje snadnou 
manipulaci při 
odstraňování jeho 
jednotlivých částí

Polyakrylátové  
lepidlo na vodní bázi  
a bez rozpouštědel je 
šetrné ke kůži  
a umožňuje bezpečnou  
a šetrnou fixaci.

Měkký, pružný  
a neabsorpční 
netkaný materiál je 
pohodlím pro vaše 
pacienty



Mefix je nesterilní, balený v 10 metrových rolích v krabici 
s otvorem.

Číslo  Velikost
výrobku cm  

31 02 50   10 m x 2,5 cm 1/40 0080180 -/1
31 05 00   10 m x  5  cm 1/40 0080181 -/1
31 10 00   10 m x 10 cm 1/20 0080182 -/1
31 15 00   10 m x 15 cm 1/22
31 20 00   10 m x 20 cm 1/10
31 30 00   10 m x 30 cm 1/12

Výhody Mefixu

•   Lepidlo na vodní bázi, bez rozpouštědel, šetrné ke kůži
• Předměřený ochranný papír usnadňuje odměření a stříhání 

•  Dobře se přizpůsobuje konturám těla
•  Prodyšný, zabraňuje rozmočení a poskytuje lepší komfort
•  Lze ho sterilizovat párou nebo etylenoxidem 

Jak Mefix používat – fixace pomocí vlnité linky

Jak Mefix funguje
Porézní struktura netkaného materiálu umožňuje pro–
pustnost pro vzduch a vodní páru. Materiál je elastický, 
dobře se přizpůsobuje konturám těla a po aplikaci umožňuje 
pohyb bez omezení. Materiál je neabsorpční a vytváří bariéru 
proti prosáknutí krve a tekutin. Polyakrylátové lepidlo na 
bázi vody bylo navrženo tak, aby bylo jemné ke kůži, ale 
zároveň zajišťovalo bezpečnou fixaci. Snadno odstranitelný 

ochranný papír je předměřen na 10 cm úseky. Vlnovitá 
perforace usnadňuje odstranění a aplikaci. Mefix může být 
snadno stříhán na požadovaný tvar a velikost. 

Oblasti použití
Mefix může být použit v celé řadě situací, kde je požadována 
fixace, např. pro fixace obvazů, krytí, katetrů a kanyl.

Upozornění
Při aplikaci Mefixu je třeba dbát na to, aby nebyl nalepen napnutý, jinak by mohlo dojít působením posouvacích sil k poškození 
kůže. To je obzvlášť důležité při aplikaci na klouby.

Přiložte část s odkrytou lepící 
částí na pokožku. Odstraňte 
zbývající ochranný papír. Pevně 
Mefix uhlaďte, abyste docílili 
dobré adheze. Mefix při aplikaci 
nenatahujte.

Ustřihněte potřebnou délku. Oddělte dvě části ochranného papíru  
tak, že Mefix mírně natáhnete  
a ohnete. Odstraňte úzkou část.

Min. preskripce 
v balení/v ks 

Počet ks 
v balení/
kartonu

Kód 
VZP




