
Mefix er den ideelle fiksering for bandasjer, kateter og slanger.

Den gir en sikker og skånsom fiksering.

Mefix®

Selvheftende fiksering

Forhåndsoppmålt
beskyttelsespapir gjør  
det enkelt å klippe til 
ønsket lengde

Hudvennlig, vannbasert  
og løsemiddelfritt 
polyakrylatlim for sikker 
og skånsom fiksering

Myk, elastisk ikke-
absorberende
nonwoven for 
pasientkomfort

Perforert splitt i
beskytettelsespapiret
for enkel applisering



Hvordan bruke Mefix

1. Klipp til ønsket størrelse.

Slik fungerer Mefix
Den porøse strukturen i nonwovenmaterialet gjør at
luft og vann slippes igjennom. Materialet er tøyelig,
former seg etter kroppen og gjør at pasienten kan
bevege seg. Materialet er ikke-absorberende og lager
en barriere mot blod- og væskegjennomtrengning. Det
vannbaserte polyakrylatlimet er skånsomt mot huden,
men gir likevel en sikker fiksering. Beskyttelsespapiret
er forhåndsoppmålt i 10 cm-intervaller, og har en perforert
splitt. Mefix kan enkelt klippes til ønsket fasong og
størrelse.

Fordeler med Mefix
• Hudvennlig, vannbasert og løsemiddelfritt lim
• Forhåndsoppmålt beskyttelsespapir for enkelt  

å klippe til ønsket lengde
• Former seg etter kroppen
• Luftgjennomslippelig

Bruksområder
Mefix kan brukes i mange situasjoner hvor fiksering er
påkrevet, inkludert fiksering av bandasjer, kateter og
slanger. 

Forholdsregler
Mefix bør ikke strekkes under applisering, da friksjon
kan forårsake hudskader. Dette er spesielt viktig ved
applisering over ledd.

For mer informasjon, se www.molnlycke.no 
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2. Trekk de to delene av beskyttelses- 
papiret fra hverandre og fjern den 
smaleste delen.
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Art.nr. Bredde i cm Antall per kartong

10 meters ruller

310250 2,5 40

310500 5 40

311000 10 20

311500 15 22

312000 20 10

313000 30 12

2,5 meters ruller

310570 5 30

311070 10 30

311570 15 20

Mefix er tilgjengelig i usterile ruller på 10 og 2,5 meter i dispenseresker

3. Appliser fikseringen og fjern resten av 
beskyttelsespapiret. Tilpass fikseringen 
skånsomt med hånden for å oppnå 
optimal heftefunksjon. Ikke strekk Mefix 
ved applisering.


