
3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Securement Dressing
Moderní krytí s komfortní adhezivní technologií pro lepší fixaci i.v. katétru

Lepší fixace,
     ochrana

Tegaderm™ I.V. Advanced

3M™ Tegaderm™ poskytuje fixaci i.v. katétru a lepší komfort pro pacienta, což znamená 
výhody i pro zdravotníky v lepší péči o místo vstupu katétru.

Sofistikované zajištění
Hluboký výřez, vysoce prodyšná fólie, stabilizační proužky a nový  

typ okraje zajišťují a chrání místo vstupu katétru.

Komfortní adhezivní technologie
Dvě velmi výkonná adheziva zajišťují a stabilizují katétr, nevadí 
jim vlhkost, prodlužují dobu aplikace a šetrně se odstaraňují.

Výborně zvládá vlhkost
Ve spojení s adhezivem průlomového složení zvládá vysoce prodyš- 
ná fólie výborně vlhkost v teplém prostředí u potících se pacientů.

Zlepšená péče o pacienty
Celkový design krytí poskytuje silnou stabilizaci katétru v místě 
zavedení a výrazně omezuje dislokaci katétru.

Tegaderm™ moderní krytí pro zajištění i.v. katétru je komplexní řešení přinášející:



Sterilní proužky 

› Jde o integrovaný zajišťovací systém  
- vše v jednom

› Zlepšuje soulad s protokolem

› Předstřižení pro zajištění napojení kanyl, 
hadiček a trubic

Záznamový štítek

› Předtištěný kvůli pohodlí

›  Umožňuje dokumentovat převazy

Transparentní fólie

› Umožňuje stálou vizuální kontrolu místa 
vstupu katétru 

› Pružné krytí se přizpůsobí anatomickým 
konturám a nenamáhá pokožku

› Je vysoce prodyšné pro odpařování 
vlhkosti, čímž se zlepšuje spolehlivost 
fixace katétru

› Nepropouští vodu, vytváří sterilní bariéru   
 pro vnější kontaminanty, včetně tekutin,  
    bakterií a virů

Hluboký výřez 

› Udržuje celé krytí bezpečně na místě 

›  Zamezuje odchlípnutí okrajů

›  Při aplikaci omezuje manipulaci s 
katétrem*

Stabilizační okraj 

› Okraj je pevný a zvyšuje spolehlivost 
fixace

›  Okraj se neodlepuje

›  Nešpiní se

›  Snadné odstraňení stripu a přístup  
k napojení kanyly aníž je zapotřebí 
odstranit krytí

Rámeček umožňuje přesné umístění

› Tvar usnadňuje přesnou manipulaci

›  Lze jednoduše aplikovat bez doteku 
adhezivní vrstvy
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Informace pro objednávání:

kód výrobku velikost ks/balení balení/krabice

1681 7 cm x 7 cm 100 4

1683 6,5 cm x 7 cm 100 4

1685 8,5 cm x 11,5 cm 50 4

1688 10 cm x 12 cm 50 4

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced moderní krytí s komfortní adhezivní 
technologií pro lepší fixaci i.v. katétru

*  3M vnitřní data on file.

**  In vitro testy ukázaly, že transparentní krytí 3M™ Tegaderm™ použité na výrobu krytí pro zajištění i.v. katétru představuje 
protivirovou bariéru a brání vstupu virů o průměru 27 nm nebo větším, pokud zůstane krytí neporušené a nepodtéká.

† podle studií 3M . Všechny údaje on file u 3M. K dispozici na požádání.

Pevné avšak šetrné duální adhezivum

› Speciální adhezivum pevně drží, ale 
šetrně se odstraňuje, výborně zvládá 
vlhkost

›  Stabilizační okraj dobře utěsňuje okolí 
katétru v místě jeho vstupu do cévy

›  Adhezivum citlivé na tlak dobře  
přilne ke kůži a pevně drží  
po dobu 24 hodin až 72 hodin

›  Neobsahuje latex
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