
Selvklæbende fiksering
Mefix er den ideelle fiksering af bandager, kompresser, katetre og slanger. Materialet giver

en sikker fiksering og klæbemidlet er blidt mod huden.

Perforeret split i
beskyttelsespapiret
giver en let håndtering.

Beskyttelsespapir
afmærket i intervaller
af 10 cm som letter
opmåling og klipning.

Hudvenlig, vandbaseret
og opløsningsfri poly-
akrylatklæb som giver en
sikker og blid fiksering.

Blød, elastisk, ikke-
absorberende nonwoven
materiale giver bedre
komfort til patienten.



Mölnlycke Health Care ApS 
Gydevang 33, 3450 Allerød 
Tlf. 48 168 268 
www.molnlycke.dk

Mölnlycke navn og logo og Mefix® er registrerede  
varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.

Mefix er pakket i 2,5 og 10 meter ruller  
i dispenserbokse

Art. nr. Bredde cm Inderpk./trp.krt.

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

Fordele ved Mefix
•	 Hudvenlig,	vandbaseret,	opløsningsfri	klæb

•	 Præ-opmålt	beskyttelsespapir	som	letter	opmåling	 

og klipning

•	 Tilpasser	sig	kroppens	konturer

•	 Luftgennemtrængelig,	forhindrer	maceration	og	 

giver bedre komfort

•	 Kan	steriliseres	med	damp	og	EtO

Sådan anvendes Mefix

Sådan virker Mefix
Den porøse struktur i nonwoven materialet sikrer 

gennemtrængelighed af luft og fugt. Materialet er 

fleksibelt, former sig efter kroppens konturer og giver fri 

bevægelighed.	Materialet	er	ikke-absorberende	og	danner	

en barriere mod udsivning af blod og væske. 

Det vandbaserede polyakrylatklæb er blid mod huden og 

giver samtidig en sikker fiksering.

Det let aftagelige beskyttelsespapir er afmærket i 

intervaller	på	10	cm	og	har	en	perforeret	split,	som	gør	 

det let at anvende.

Mefix kan let  klippes til i  ønsket form og størrelse.

Anvendelsesområde
Mefix kan anvendes i en lang række situationer, hvor 

der kræves fiksering, herunder fiksering af bandager, 

kompresser, katetre og slanger.

Forholdsregler
For	at	forebygge	skade	på	huden	bør	Mefix	ikke	

strækkes	under	påsætning.	Dette	er	især	vigtigt	når	

den lægges over led.

Applicer Mefix og fjern det resterende 
beskyttelsespapir. Stryg henover 
bandagen	for	at	opnå	optimal	klæbe-
funktion. Stræk ikke Mefix under 
appliceringen.

Klip	den	ønskede	størrelse. Adskil de to dele af beskyttelsespapiret
ved at trække/bukke. Fjern den smalle del.  
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