
Filmové krytí

OPSITE� FLEXIGRID� sterilní
OPSITE� FLEXIFIX� v roli, nesterilní
Průhledné polyuretanové filmové krytí prostupné pro vodní páry. MVTR 850 ml/m2/24 hodin.

•  Prodyšné, odolné vůči vodě a bakteriím
•  Nová technologie snižuje tření mezi tělem pacienta a podpěrným povrchem
•  Minimalizuje poškození kůže
•  Ekonomicky výhodné, jednoduché použití
•  Flexibilní mapovací mřížka pro přesnou dokumentaci rány
•  Snadné a atraumatické odstranění

Indikace
•  Jako primární krytí – ochrana pokožky
•  Sekundární krytí na fixaci krytí
•  Okluzivní krytí při aplikaci hydrogelu

Aplikace
Filmové krytí používejte na suchou a odmaštěnou pokožku.  
Pro odstranění krytí opatrně táhněte ve směru paralelně s pokožkou.

Kód pro objednání Rozměr Počet ks v balení
Opsite FLEXIGRID
4628 6,0 cm x 7,0 cm 100
4629 10,0 cm x 12,0 cm 10
4630 10,0 cm x 12,0 cm 50
4631 15,0 cm x 20,0 cm 10
4632 12,0 cm x 25,0 cm 20

Opsite FLEXIFIX v roli
66000040  5,0 cm x 10,0 m 1
66000041 10,0 cm x 10,0 m 1
66000375 15,0 cm x 10,0 m 1

OPSITE� FLEXIFIX� GENTLE
Jemné silikonové krytí v roli s výbornou adhezí, vysokou prodyšností a dobou použitelnosti až 7 dnů 1,2. 
Film na povrchu krytí je průhledný3 umožňující stálou kontrolu.
•  Přizpůsobivý a elastický
•  Snadná aplikace
•  Nepropustný pro vodu a bakterie
•  Ekonomická výhodnost, lze ho opakovaně aplikovat
•  Atraumatická výměna
•  Balení v roli – lze si ustříhnout požadovanou velikost
•  Nízký profil – minimalizuje tření o podložku

Indikace
•  Prevence u pacientů s rizikem vzniků dekubitů
•  Ochrana pokožky v místě ozařování
•  Ideální fixace pro pacienty s křehkou kůži
•  Fixace sond, katétrů, krytí
•  Široké využití u nedonošených novorozenců (prevence, fixace)
Aplikace
Zvolte šířku a délku krytí dle potřeby. Krytí lze stříhat. Aplikujte vždy na osušenou pokožku. Krytí lze opakovaně použít bez ztráty 
adheze. Zabezpečuje zcela atraumatickou výměnu. Pacienta lze s krytím sprchovat.

Kód pro objednání Rozměr Počet ks v balení
66801195 2,5 cm x 5,0 m 1
66801196 5,0 cm x 5,0 m 1
66801197 10,0 cm x 5,0 m 1
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