
Mepore® IV er en transparent, selvklæbende IV-filmbandage, der er ideel til fiksering af intravaskulære 
enheder, f.eks. IV-katetre og andre intravaskulære katetre. Mepore IV’s appliceringssystem er designet 
til at være let at anvende.

Transparent, åndbar IV-filmbandage

* mikrober større end 25 nm

Film med bakterie- og virus-
barriere*. Ikke-permeabel for 
væsker af hensyn til sikkerhed 
og beskyttelse

Nonwoven 
forstærkning for 
ekstra styrke, når 
der er behov for det

Støttende beskyt-
telsesfolie og papir-
ramme, der gør  
appliceringen lettere

Åndbar og elastisk 
polyurethanfilm 
for at give patient-
komfort

Transparent ved 
kateterstedet for 
at muliggøre visuel 
inspektion uden at 
fjerne bandagen 

Mepore®IV



Sådan virker Mepore IV
Mepore IV giver en sikker og fleksibel fiksering af intravaskulære 
enheder. Den transparente film med bakterie- og virusbarriere 
minimerer risikoen for gennemtrængning og udefrakommende 
kontaminering. Takket være den høje fugtpermeabilitet 
muliggør Mepore IV transport af overskydende fugt væk fra 
huden. Nonwoven forstærkning giver ekstra styrke og pålidelig 
fiksering.

Polyakrylat-klæben er designet til at være mild mod huden 
samtidig med, at den sørger for sikker fiksering.

Appliceringssystemet med beskyttelsesfolie, papirramme og 
praktisk sideflap sikrer nem applicering.

Anvendelsesområder
Mepore IV er beregnet til fiksering af intravaskulære enheder, 
f.eks.: 

• IV-katetre

• Perifere katetre

• Centrale katetre

• Pædiatriske katetre
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Sådan anvendes Mepore® IV

Fordele ved Mepore IV
• Pålidelig og sikker fiksering

• Hudvenlig klæb

• Nonwoven forstærkning for ekstra styrke

• Åndbar

• Transparent for at tilse indstiksstedet

• Tilpasser sig nemt efter kropskonturerne

• Film med bakterie- og virusbarriere*

• Uigennemtrængelig for væske

• Nem applicering, også med handsker på

* mikrober større end 25 nm 

Forholdsregler
Respiratorer bør ikke fikseres med Mepore IV. Mepore IV bør 
ikke erstatte suturer eller andre primære sårlukningsmetoder.

1. Åbn pakken og tag bandagen ud. Hold 
bandagen i sideflappen og tag bagsidepapiret 
af.

3. Fjern papirrammen. Udglat bandagen for at 
opnå optimal fiksering. Fjern sideflappen. Stræk 
ikke bandagen, når du applicerer den.

2. Sørg for, at huden er ren og tør, før du 
applicerer bandagen. Anbring bandagen over 
katetret. Kontrollér, at indstiksstedet er dækket 
af den transparente film.

Mepore IV, er pakket sterilt i enkeltpakninger

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

274000 5,5 x 5 100 600

274200 8 x 9 70 210

274400 10 x 11 70 210


