
SIZES

SUPPORT TAPE

CENTRAL PAD

ADHESIVE

PACKAGING

A dressing made of dyed non-woven fabric with special "enlarging" 
polymers that generate a visual and tactile "3D" effect. The pat-
terns have been especially designed for little girls and for little boys.

The extended central shape enables the use of more gauze. The 
absorbent pad has an anti-stick layer in contact with the wound, 
which makes its removal painless.

Tamper-proof pack to better protect the consumer. Pack 
equipped with hanger hook. To facilitate the choice of the most 
suitable format, on the back of the pack there is a 1:1 scale outline 
of the sticking plaster.

Hot Melt Pressure Sensitive (hot melt glue with adhesive proper-
ties activated by pressure). Highly adhesive. Hypoallergenic. 
Solvent free. Latex free.

This product is a class I medical device in accordance with directive 
93/42/EEC.

DYED 3D-EFFECT STRIPS

LATEX FREE Adhesive free from latex or natural rubber derivatives 78x20 mm
Medium

78x26 mm
Large

030.20
Pack: 24 pz

2 SIZES BOYS - 20 pcs
78x20 / 78x26 mm

030.10
Pack: 24 pcs

2 SIZES GIRLS - 20 pcs
78x20 / 78x26 mm

·· 19SELF DRESSINGS  ADHESIVE

VELIKOSTI

Lepidlo bez latexu a derivátů přírodního kaučuku

NÁPLASTI

BAREVNÁ NÁPLAST S 3D EFEKTEM

NÁPLAST

DEZINFEKČNÍ POLŠTÁŘEK

LEPIDLO

BALENÍ

Zdravotnický prostředek třídy I podle směrnice 93/42 / EEC.

Náplast z barvené netkané textilie se speciálními "zvětšujícími se" 
polymery, které vytvářejí vizuální a hmatový "3D" efekt. Náplasti jsou 
speciálně navrženy pro holčičky a chlapce.  Dokonalé tvarování výrobku. 
Vysoký komfort. Umožňuje pokožce dýchat.

Zaoblené rohy zlepšují tvarování na ránu a přilnavost. Gázová vložka z 
netkané textilie s antiadhezním mikroperforovaným filmem. Gáza 
obsahuje 0,5% chlorhexidin diglukonátu s antibakteriálním účinkem.

Tavné lepidlo citlivé na tlak se vyznačuje velmi dobrou lepivostí. 
Hypoalergenní, dobře snášenlivé s kůží, bez latexu a rozpouštědel. 
Snadno odstranitelné z kůže.

Bezpečný obal pro lepší ochranu spotřebitele. Pro usnadnění volby 
nejvhodnějšího formátu náplasti je na zadní straně balení obrys náplasti 
v poměru 1:1.


