
NOUTATE! 
Plasture lung pentru 
dozatori QuickFix
Cu privire la dozatoarele de plasturi QuickFix se pot achiziţiona şi plasturi cu 
lungime de 12 x 2 cm!

Plasturile lungi respirabile se găsesc şi în versiuni elastice şi cu fibre metalice. 
Se adaptează optim la mişcările pielii. 

La tragere plasturile lungi se deschid automatic, conform altor tipuri de plasturi 
QuickFix. După care cu o mişcare se poate aşeza pe rană doar cu o singură 
mână.

Dozatorul conţine 2x30 buc. de plasturi elastici, lungi
Plasturile elastice lungi pot fi înfăşurate de mai multe ori în jurul degetului. Mate-
rialul elastic şi respirabil se adaptează la mişcările pielii, şi oferă o senzaţie de 
confort. Se utilizează la spectrul larg al leziunilor. Se poate utiliza şi în cazul efor-
turilor crescute.
Ambalaj: 1 unitate  • Dimensiunea dozatorului: 23 x 13.5 cm

Dozatorul conţine 2x30 buc. de plasturi cu fibre metalice detectabile, lungi
Plasturile lungi cu fibre metalice încorporate pot fi înfăşurate de mai multe ori în jurul de-
getului. Plasturile lungi de culoare albastru izbitor pot fi evidenţiate cu detector de me-
tale. Oferă o aderenţă excelentă şi în cazul eforturilor crescute, respectiv pot fi utilizate şi 
în cazul cerinţelor ridicate de igienă (ex.: industria alimentară, catering). Materialul elastic 
şi respirabil se adaptează la mişcările pielii, şi oferă o senzaţie de confort.
Ambalaj: 1 unitate  • Dimensiunea dozatorului: 23 x 13.5 cm

Reîncărcător plasturi elastici, lungi
Reîncărcătorul conţine 30 buc. de plasturi elastici, lungi. Este potrivit pentru reum-
plerea dozatorului de plasuri QuickFix, sau utilizare independentă.
Ambalaj: 6 x 30 buc. • Dimensiunea plasture: 12 x 2 cm

Reîncărcător plasturi cu fibre metalice detectabile, lungi
Reîncărcătorul conţine 30 buc. de plasturi cu fibre metalice detectabile, lungi. Este po-
trivit pentru reumplerea dozatorului de plasuri QuickFix, sau utilizare independentă.
Ambalaj: 6 x 30 buc. • Dimensiunea plasture: 12 x 2 cm
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Lipiţi plasturele pe 
rană, şi vă puteţi con-
tinua activitatea!
Plasturile lungi pot fi utilizate 
cu o singură mână – oferind 
ajutor rapid, simplu, igienic

Trageţi plasturele afară din 
dozator, acesta fiind gata de 
utilizare!

Puteţi aşeza plasturele pe 
rană chiar şi cu o mână!

Îndepărtaţi folia protectoare. Înfăşuraţi plasturele în jurul 
degetului!

www.plum.hu/ro

Avantajele plasturilor lungi QuickFix:
■ Protecţie mai mare în cazul zgârieturilor şi rănilor mai lungi
■ Puteţi înfăşura plasturele de mai multe ori în jurul degetului
■ Port confortabil datorită materialului elastic şi permeabil la aer
■ Lipiţi plasturele pe rană, şi puteţi lucra mai departe 
■ Nivel ridicat de igienă - fiecare plasture este ambalat separat
■ Se poate varia cu plasturi diferite pentru încărcători QuickFix
 
Consum mai redus - nu este necesară utilizarea mai multor plasturi lipite unul pe altul 


