NONWOVEN FIXATIEPLEISTER
Mefix is de ideale fixatie van verbanden, kompressen, katheters en tubes. Het
biedt een veilige fixatie en de adhesielaag is zacht voor de huid.

Papieren beschermlaag
met maataanduiding
om effciënt te kunnen
afmeten en afknippen
Huidvriendelijke,
polyacrylaat kleeflaag
op waterbasis en
zonder oplosmiddelen
voor een veilige en
niet-agressieve fxatie
S-vormige
insnijding in het
beschermpapier
om Mefx®
gemakkelijker te
kunnen aanbrengen

Zachte, elastische,
niet-absorberende
nonwoven
voor meer
patiëntencomfort

Gebruiksaanwijzing – fxatie door middel van de S-insnijding

Knip Mefx® op de gewenste lengte.

Breek het beschermpapier in twee door
Mefx® zachtjes uit te rekken en te buigen.
Verwijder het smalste gedeelte van het
papier.

Breng het klevende gedeelte aan op de huid.
Verwijder vervolgens het andere gedeelte van
het beschermpapier. Strijk Mefx® glad zodat
de pleister goed kleeft. Vermijd bij het aanbrengen Mefx® uit te rekken.

Hoe werkt Mefix®?

Toepassingen

De poreuze structuur van het nonwoven materiaal waarborgt de
doorlaatbaarheid van lucht en waterdamp. De pleister is flexibel
en vormt zich perfect naar de lichaamscontouren zodat men zich
vrij kan bewegen. Het materiaal is eveneens niet-absorberend en
vormt een barrière tegen doorsijpeld bloed en wondvocht. De
polyacrylaat kleeflaag op waterbasis biedt een veilige fixatie en is
tevens niet-agressief voor de huid. Het beschermpapier is
voorzien van maataanduidingen met telkens een interval van 10
cm zodat de pleister gemakkelijk in de gewenste afmeting geknipt
kan worden; Dankzij de insnijding is het beschermpapier
eenvoudig te verwijderen en aan te brengen.

Mefx® kan gebruikt worden in de meest uiteenlopende
situaties waarin fxatie vereist is, zoals de fxatie van verbanden,
kompressen, katheters en tubes.

Voorzorgsmaatregelen
Breng Mefx® aan in de anatomische houding en zonder tractie
om beschadigingen aan de huid te voorkomen. Zeker wanneer
Mefix® wordt aangebracht op gewrichten is dit een belangrijk
aandachtspunt.

Voordelen van Mefix®
• Huidvriendelijke adhesielaag op waterbasis en zonder
oplosmiddelen
• Beschermpapier met maataanduiding om efficiënt te kunnen
afmeten en afknippen
• Vormt zich goed naar de lichaamscontouren
• Luchtdoorlatend, voorkomt maceratie en zorgt voor meer comfort
• Kan gesteriliseerd worden door middel van stoom en EtO

Assortiment Mefix® (niet-steriel)
Afmeting
Z-indexnr.
(breedte)
10 meter rollen
2,5 cm
12337994
5 cm
12338001
10 cm
12338028
20 cm
12338044
30 cm
12338052

Art.nr.

Binnenverp.

Transportverp.

310250
310500
311000
312000
313000

1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

39 stuks
20 stuks
20 stuks
10 stuks
10 stuks

2,5 meter rollen
5 cm
13253220
10 cm
13253239
15 cm
13253247

310570
311070
311570

1 stuk
1 stuk
1 stuk

36 stuks
18 stuks
12 stuks
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