
MECRON ReadyDressment Strips
Pooperacyjne tape-y stabilizujące

Wskazania | Pooperacyjnie oraz po małoinwazyjnych zabiegach w obrębie stopy:

> osteotomie Akin-a
> osteotomie Chevron-a
> DMMO (małoinwazyjna osteotomia  

pierwszej kości śródstopia)
> korekcje palców młotkowatych oraz  

krogulczych

> rekonstrukcje palców podkurczających
> cock-up toe D-V (ustawienie  

przeprostne palucha ze zgięciem w  
stawie paliczkowym)

> korekcje koślawości V kości śródstopia
> tenotomie

Stabilizacja po zabiegu DMMO przy 
zastosowaniu tape-ów 

Stabilizacja po zabiegu DMMO przy 
zastosowaniu tape-ów 

Zabezpiecz rezultaty zabiegu chirurgicznego przy pomocy prefabrykowanych  
elastycznych tape-ów, które są gotowe do natychmiastowego zastosowania, np. 
zaraz po zabiegach małoinwazyjnych. 
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Przykładowe zastosowania

Cel:

> dynamiczna stabilizacja
> nie wymaga wiązania
> pozwala na wczesną i funkcjonalną 

rekonwalescencję
> indywidualna kontrola
> zapewnia dłuższe działanie niż plastry 

Cechy:

> elastyczna oraz rozciągliwa do 60%
> łatwa w zakładaniu 
> umiejscowienie tape-ów może być  

szybko skorygowane
> oferowane w 2 długościach, dzięki  

czemu można je dostosować do  
anatomii pacjenta

> można stosować przez kilka dni,  
bez ograniczeń

> prefabrykowane i gotowe do  
stosowania 

> nie podrażniają skóry

Technika chirurgiczna:
osteotomia paliczka bliższego palucha

Technika tapeingu: 
Tape biegnie od paliczka dalszego  
do paliczka bliższego po stronie  
przyśrodkowej, podczas zakładania 
doprowadzić do delikatnego ściskania.

Osteotomia Akin-a

*

Technika chirurgiczna: 
osteotomia głowy pierwszej kości 
śródstopia w celu korekcji szpotawości 
kości śródstopia przy płaskostopiu.

Technika tapeingu:
zabezpieczenie rezultatów korekcji przy 
pomocy tape-u biegnącego od strony 
przyśrodkowej do bocznej pod lekkim 
naprężeniem.

Osteotomia Chevron-a

*

ROZMIAR  SYMBOL BIAŁY  SYMBOL NIEBIESKI 

Krótki  MRSW-1 MRSB-1
8 sztuk, 10 × 1,4 cm  
(długość przy rozciągnięciu 
do 16,5 cm)

Krotki – duże opakowanie  MRSW500-1 MRSB500-1
500 sztuk, 10 × 1,4 cm  

Długi  MRSW-2 MRSB-2
4 sztuki, 13,5 × 1,8 cm  
(długość przy rozciągnięciu 
do 22 cm)

Długi – duże opakowanie MRSW500-2 MRSB500-2
500 sztuk, 13,5 × 1,8 cm  

*  Podziękowania:  
zdjęcia pochodzą z książki 
„Minimally invasive  
Foot Surgery” dzięki uprzej-
mości doktora Mariano  
de Prado.
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