
3M™ Tegaderm™ Roll
Transparentní fi lm v roli

Ochrana kůže. Hojení ran.

• Nepropustný pro vodu a tvoří bariéru proti bakteriím i virům.

• Přizpůsobivý, elastický a prodyšný.

• Lze jej snadno stříhat na míru a rohy lze podle potřeby tvarovat a zaoblovat.

• Přizpůsobí se obrysům těla a následuje pohyb kůže.



S Tegadermem v roli se pracuje velmi snadno, dokonce i v rukavicích. 

Dvoudílný aplikační rámeček umožňuje přidržet a umístit obvaz a zároveň 

si udržet dokonalý přehled o ošetřovaném místě.

Indikace pro použití

• Ochrana ohrožené kůže před mechanickým poškozením a tělesným tekutinami.

• Voděodolná fi xace primárních obvazů, například gázy, alginátů, pěnových 

materiálů atd.

• Fixace zdravotnických pomůcek (epidurálních katétrů, drénů, hadiček atd.)

Díky snadnému způsobu aplikace je Tegaderm v roli dokonalým řešením všude, 

kde je potřeba použít obvaz s vodotěsným krytím.

 

Způsob aplikace Odstranění 

© 3M a Tegaderm jsou ochranné známky 3M.
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Vyskočilova 1

140 00  Praha 4
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www.3m.cz/zdravotnictvi

3M™ Tegaderm™ Roll
Transparentní fi lm v roli

Odstřihněte potřebnou délku 

(z role v původní krabici) 

a odstraňte bílou vrstvu na zadní 

straně (označeno 1).

Držte obvaz za postranní 

aplikační chlopně. Vycentrujte 

fi lm nad obvazem nebo místem 

vyžadujícím fi xaci a přiložte ho 

bez napínání.

Odstraňte aplikační chlopně 

(označeno 2) a lehce vyhlaďte 

obvaz.

Uvolněte okraj fi lmu (můžete si 

pomoci kouskem jiné chirurgické 

náplasti) a pomalým napínáním 

fi lmu směrem od pokožky dojde 

k jeho postupnému odstranění. 

VŽDY přidržujte pokožku pacienta 

druhou rukou, aby nedošlo k jejímu 

poškození.

Informace pro objednání:

Číslo výrobku Velikost Balené množství

16002 5 cm x 10 m 4 role

16004 10 cm x 10 m 4 role

16006 15 cm x 10 m 4 role

Upozornění

Nejedná se o sterilní výrobek. Nepoužívejte ho na porušenou kůži, otevřené rány nebo k fi xaci i.v. katétrů a primárnímu krytí invazivních vstupů.
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