
• Minimerer smerte ved bandageskift1

• Giver blid hudbeskyttelse, når den anvendes under 
udstyr, såsom slanger1

• Tilpasser sig kroppens konturer1

Designet til fiksering af medicinsk udstyr

Safetac® lag
• Minimerer smerte for patienten ved fjernelse1

Åndbar filmbagside1

• Brusetæt

Kan klippes til i den ønskede form1

Mepitac® 

Safetac® teknologi. Mindre traume. Mindre smerte

I adskillige randomiserede forsøg, er det klinisk bevist, at bandager 
med Safetac® minimerer skade på såret og huden ved fjernelse. 
Ved at forsegle sårkanterne, hjælper bandagerne med at forhindre 
maceration. Med mindre skade på såret og huden, minimeres 
smerte ved bandageskift. Derfor forbinder flere randomiserede 
undersøgelser bandager med Safetac med hurtigere heling og 
lavere samlede behandlingsomkostninger.

Læs mere på www.molnlycke.dk/vidensbase/safetac-teknologi/

Stripping af hudceller med traditionel klæb Safetac® minimerer hudstripping



Sådan anvendes Mepitac®

1. Sørg for at huden er ren, tør og fri for creme,

salve og lignende. Klip et passende stykke af.

2. Fjern beskyttelsesfilmen. 3. Applicér Mepitac® uden at strække tapen. Hvis 
det er nødvendigt at inspicere eller flytte tapen, 
kan Mepitac løftes og sættes på igen.

Sådan virker Mepitac

Mepitac er nem at anvende og giver en pålidelig fiksering 
af medicinsk udstyr. Mepitac giver en blid hudbeskyttelse, 
når den anvendes under udstyr1.

Mepitac kan løftes og justeres uden at miste sine 
klæbeegenskaber1.

Fordele ved Mepitac

• Minimerer smerte og traume ved bandageskift1

• Tilpasser sig kroppens konturer1

• Minimal klæberester på huden ved fjernelse1 

• Brusetæt1

• Åndbar1

Anvendelsesområde

Mepitac er udviklet til fiksering af medicinisk udstyr som 
dræn, slanger, sonder, elektroder, IV kanyler og bandager. 
Mepitac giver en blid beskyttelse mod huden ved 
anvendelse under udstyr som f.eks. slanger.

Referencer: 1. Mölnlycke Health Care. Data on file.

Mepitac sortiment

Varenr. Str. cm Stk./inderkrt. Stk./trp.krt.

298300 2  ×  300 1 12

298400 4  ×  150 1 12

Læs mere på www.molnlycke.dk
Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com   
Mölnlycke, Mepitac og Safetac navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care 
Gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0472008


