
Mefix® gir sikker og skånsom fiksering av bandasjer, slanger og kanyler.

Selvheftende tekstil for sikker fiksering av 
bandasjer, slanger og kanyler

• Sikker og skånsom 
selvheftende 
fiksering2,3

• Formbar og 
komfortabel å bruke4

• Hudvennlig:  
Ikke sensibiliserende 
eller irriterende1

• Pustende, men likevel 
vannavvisende

Mefix®



Slik fungerer Mefix
Den porøse strukturen i nonwovenmaterialet gjør at 
luft og vann slippes igjennom1. Materialet former seg 
etter kroppens konturer og er komfortabel å bruke4. Det 
selvheftende materialet er utviklet for å være skånsomt mot 
huden og gi sikker fiksering2,3.

Bruksområder
Mefix kan brukes der det er behov for selvheftende 
fiksering, for eksempel for sikker fiksering av bandasjer, 
kateter og slanger.

Fordeler med Mefix
• Hudvennlig

• Former seg etter kroppen

• Luftgjennomslippelig, men likevel vannavstøtende

Forholdsregler
Mefix bør ikke strekkes under applisering da friksjon kan 
forårsake hudskader. Dette er spesielt viktig ved applisering 
over ledd.
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Hvordan bruke Mefix® – fiksering ved bruk av S-kurven

1. Klipp til passende størrelse 3. Appliser siden med heftemiddel på huden. 
Fjern resten av releasepapiret. Stryk forsiktig 
over Mefix for å oppnå optimal heft. Ikke strekk 
Mefix ved applisering

2. Separer de to delene av releasepapiret ved 
å forsiktig strekke og bøye Mefix®. Fjern den 
smaleste delen

Art.nr. Bredde i cm Antall i kartong

10-metersruller

310250 2,5 40

310500 5 40

311000 10 20

311500 15 15

312000 20 10

313000 30 10

Art.nr. Bredde i cm Antall i kartong

2,5-metersruller

310570 5 30

311070 10 30

311570 15 20

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