
MECRON  
ReadyDressment 
Strips

Pr
zy

kł
ad

ow
e 

za
st

os
ow

an
ie

 



PL Instrukcja użycia

MECRON ReadyDressment Strips
Elastyczne plastry stabilizujące

 > Początkowo należy uzyskać jasny obraz wskazania i sposobu 
nakładania.

 > Należy wykonać u pacjenta test tolerancji na taśmę.
 > W miejscu nałożenia usunąć ewentualne owłosienie (opcjonalnie).
 > Do tego celu należy używać maszynki do strzyżenia włosów (nie golić 

na mokro!).
 > Nałożyć taśmę na oczyszczoną (ciepłą wodą i zwykłym mydłem), 

suchą skórę.
 > Końce taśmy należy w miarę możliwości nakładać bez naprężeń.
 > Umieścić taśmę zewnętrzną stroną kciuka, uważając przy tym, aby 

taśma nie wybrzuszała się ani nie marszczyła się.
 > Należy spróbować nie dotykać warstwy klejącej, aby nie zużyć kleju 

przed nałożeniem taśmy.
 > Po nałożeniu należy potrzeć taśmę. Pocieranie aktywuje klej, co 

pozwala uzyskać dłuższy czas noszenia.
 > Podczas usuwania taśmy należy zwracać uwagę, aby ręką 

przytrzymywać otaczające tkanki. Zmniejsza to ból odczuwany przez 
pacjenta i chroni skórę przed zbyt dużym podrażnieniem.

 > Produkt MECRON ReadyDressment Strip jest produktem jednora-
zowym.

Dane techniczne

Rozmiary:
Short: 10 × 1,4 cm (długość rozciągliwa do 16,5 cm)
Long: 13,5 × 1,8 cm (długość rozciągliwa do 22 cm)
Kolory: biały, niebieski
Materiał: Bawełna, Spandex (zapewniający elastyczność) i klej 
akrylowy, bez lateksu
Konserwacja: Produkt nie wymaga konserwacji.



Wskazania

 > Pooperacyjnie oraz zachowawczo do stabilizacji i prostowania 
zdeformowanych stawów palców dłoni i nadgarstków oraz stawów 
palców u nogi i stopy

 > Pooperacyjnie w przypadku zabiegów na stopach
 > Pooperacyjnie w przypadku minimalnie inwazyjnych zabiegów w 

obrębie stóp:

 > osteotomia Akina
 > osteotomia Chevrona
 > DMMO (osteotomia przynasadowa dalsza śródstopia)
 > korekta palca szponiastego/młotkowatego
 > rekonstrukcja curly toe
 > Cock-up toe D V
 > korekta koślawości V kości śródstopia
 > tenotomia

Przeciwwskazania:
 > obrażenia skóry na dużej powierzchni
 > otwarte rany z ryzykiem infekcji
 > niejasne rozpoznania
 > alergiczne reakcje skórne na materiał taśmy
 > zakrzepica/choroby naczyniowe
 > niedrożność tętnic lub żył
 > nowotwór złośliwy

Ostrzeżenie

Należy zawsze przestrzegać instrukcji użycia. W przypadku 
nieprawidłowego obchodzenia się z produktem nie można już 
zagwarantować jego działania ani optymalnej ochrony. Skuteczność 
kliniczna taśm kinezjologicznych jest kwestią dyskusyjną i nie została 
naukowo udowodniona w badaniach.
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DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Phone +49 (0) 88 07. 92 28-0 | Fax -22
info@darco-europe.com
www.darco-europe.com

Made in South Korea

Distributor:

ICONIC, Ul. Wrzosowa 28
60-185 Skórzewo k/Poznania
tel. 608 332 018
magdalena.gorna@iconic.pl
www.iconic.pl


