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Hosszú ragtapasz 
QuickFix adagolókhoz
A QuickFix ragtapasz adagolókhoz már 12 x 2 cm  hosszú ragtapasz is
kapható!

A légáteresztő hosszú ragtapaszok rugalmas és fémszálas kivitelben is
kaphatók. Optimálisan alkalmazkodnak a bőr mozgásához.

Minden hosszú ragtapasz automatikusan nyílik a kihúzásnál, mint más
QuickFix ragtapasz típusok. Ezután csak egy kis mozdulat és már fel is 
ragasztható a sebre fél kézzel.

Az adagoló 2x30 db hosszú, rugalmas ragtapaszt tartalmaz
Hosszú rugalmas ragtapasszal többször is körbe  tekerheted az ujjad.
A rugalmas és lélegző anyag alkalmazkodik a bőr mozgásához és kom-
fortérzetet biztosít. A sérülések széles spektrumához használható. 
Nagy igénybevétel mellet is használható.
Csomagolás: 1 egység • Adagoló mérete: 23 x 13.5 cm

Az adagoló 2x30 db hosszú, kimutatható fémszálas ragtapaszt tartalmaz
A hosszú fémszálas ragtapasz beépített fémszállal, többször körbetekerhető
az ujj körül. A feltűnő kék színű hosszú ragtapasz fémdetektorral kimutatható.
Nagy igénybevétel mellett is kitűnően tapad és magas higiéniai követelmé-
nyek esetén is használható (pl.: élelmiszeripar, konyhák). A rugalmas és
lélegző anyag alkalmazkodik a bőr mozgásához és komfortérzetet biztosít.
Csomagolás: 1 egység • Adagoló mérete: 23 x 13.5 cm

Hosszú, rugalmas ragtapasz utántöltő
Az utántöltő tartalma 30 hosszú rugalmas ragtapasz. Alkalmas QuickFix
ragtapasz adagoló utántöltésére, vagy önálló felhasználásra.
Csomagolás: 6 x 30 db • Ragtapasz mérete: 12 x 2 cm

Hosszú, kimutatható fémszálas ragtapasz utántöltő
Az utántöltő tartalma 30 hosszú kimutatható fémszálas ragtapasz. Alkalmas
QuickFix ragtapasz adagoló utántöltésére, vagy önálló felhasználásra
Csomagolás: 6 x 30 db • Ragtapasz mérete: 12 x 2 cm
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Ragaszd fel 
és folytathatod 
a munkát!
A hosszú ragtapaszok is 
fél kézzel használhatóak 
– gyors, egyszerű, higiénikus

Vedd ki a hosszú ragtapaszt az
adagolóból és a ragtapasz már
használatra kész!

Egy kézzel felragaszthatod 
a sebre!

Húzd le a védőfóliát. Jól csavard az ujjad köré!

www.plum.hu

A QuickFix hosszú ragtapasz előnyei:
� Nagyobb védelem a hosszabb karcolások és sebek esetén
� Kitűnően használható az ujj hajlatainak sérülése esetén
� Többször is körbe tekerheted az ujjad.
� Komfortos viselet a rugalmas és légáteresztő anyag miatt
� Ragaszd fel és már dolgozhatsz is tovább
� Magas szintű higiénia – minden ragtapasz külön-külön csomagolt
� Variálható egyéb QuickFix adagolóhoz készült ragtapaszokkal

Kevesebb felhasználás – nincs szükség többé sok kis sebtapasz egymásra ragasztására 


