
Kiinnitysmateriaali
Mefix on ihanteellinen kiinnitysmateriaali sidokselle, taitoksille, katetreille ja 
kanyyleille. Se tarjoaa varman kiinnittymisen ja on hellävarainen iholle.

Perferoitu taitoskohta 
suojapaperissa, joka 
helpottaa käsittelyä

Mitalla merkitty 
suojapaperi, joka helpottaa 
mittaamista ja leikkausta

Ihoystävällinen, 
vesipohjainen, liuottimeton 
polyakrylaattikiinnitysaine, 
joka kiinnittyy varmasti ja 
hellästi

Pehmeä, elastinen, 
ei-imukykyinen 
polyesterikuitukangas, joka 
on miellyttävä potilaalle



Mefix on saatavana epästeriilinä 10 tai 2,5 metrin 
rullana kuljetuspakkauksessa.

Tuote nro Leveys cm Laatikkoa / 
Kuljetuspakkauksessa 

310250 2,5 40
310500 5 40
311000 10 20
311500 15 15
312000 20 10
313000 30 

310570 5 
311070 10 
311570 15 
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Mölnlycke Health Care Oy
Pitäjänmäentie 14, 3 krs, 00380 Helsinki
Tel. 0201 622 300
www.molnlycke.com 

Mölnlycken symboli ja tekstikuvake ovat Mölnlycke Health Caren rekisteröityjä tavaramerkkejä

Mefixin edut
• Ihoystävällinen, vesipohjainen, liuottimeton kiinnitysaine
• Merkitty suojapaperi, joka mahdollistaa mittauksen ja

leikkauksen
• Mukautuu hyvin kehon eri muotoihin

• Hengittävä, estää maseraation syntymistä ja on
mukautuvainen

• Voidaan höyry• ja EtO• sterilisoida

Miten Mefixia käytetään - Kiinnittäminen S-perforoinnin avulla

Miten Mefix toimii
Elastisen kuitukankaan huokoinen rakenne takaa ilman 
ja vesihöyryn läpäisevyyden. Kangas on joustavaa ja se 
mukautuu hyvin kehon muotoihin eikä rajoita liikkumista. 
Materiaali ei ole imukykyinen. Se tarjoaa esteen veren 
ja eritteiden läpipääsylle. Polyakrylaattikiinnitysaine on 
suunniteltu ihoystävälliseksi, mutta takaa samalla varman 
kiinnittymisen.

Helposti poistettava taustapaperi on merkitty 10 cm välein 
ja siinä on perferoitu taitoskohta, joka helpottaa poistoa ja 
iholle asettamista. Mefix voidaan helposti leikata haluttuun 
muotoon ja kokoon.

Käyttöalueet
Mefix on ihanteellinen tapauksissa, joissa kiinnitystä 
tarvitaan, kuten sidosten, taitosten, katetrien ja kanyylien 
kiinnitys. 
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Huomaa
Mefixiä ei saa venyttää asettamisvaiheessa, jotta voidaan välttää ihon pintakerrosten vaurioituminen kuten 
rakkulamuodostus. Tämä on tärkeää erityisesti nivelalueiden päälle asetettaessa.

Aseta kiinnitysaineellinen puoli 
ihoon kiinni. Tämän jälkeen irroita 
jäljellä oleva taustapaperi. Paina 
Mefix tiukasti ihoon kiinni, jotta 
se kiinnittyy kunnolla. Älä venytä 
Mefixia asettaessasi sitä iholle. 

Leikkaa oikean kokoiseksi. Eroita kaksi suojapaperin osaa 
erilleen toisistaan hieman 
venyttämällä ja taittamalla Mefixia. 
Poista pienempi osa.

10 metrin rullat

2,5 metrin rullat




