
NOVINKA! 

Dlhé náplasti 
k dávkovačom QuickFix
K dávkovačom QuickFix ponúkame už aj 12 x 2 cm dlhé náplasti!

Priedušné dlhé náplasti sú dostupné aj v pružnom vyhotovení aj s kovovými
vláknami. Optimálne sa prispôsobujú k pohybu pokožky.

Všetky dlhé náplasti sa otvárajú automaticky pri vytiahnutí, ako ostatné typy
QuickFix náplastí. 

Potom už len malý pohyb a už si ju môžete prilepiť na ranu.

Dávkovač obsahuje 2x30 ks dlhých, pružných náplastí. 
Dlhými pružnými náplasťami si môžete prst ovinúť aj viackrát. Pružný a priedušný mater-
iál sa prispôsobuje pohybu pokožky a poskytuje pocit pohodlia. Je vhodný k širokému
spektru zranení. Môžete ich používať aj pri veľkom zaťažení.
Balenie: 1 jednotka – Rozmery dávkovača: 23 x 13,5 cm

Dávkovač obsahuje 2x30 ks dlhých náplastí s vykázateľnými kovovými vláknami. 
Dlhé náplasti s vykázateľnými kovovými vláknami si môžete ovinúť okolo prsta aj viackrát.
Nápadné modré dlhé náplasti sú vykázateľné kovovým detektorom. Aj pri vysokej námahe
sa vynikajúco lepia a sú vhodné aj pri vysokých hygienických požiadavkach (napr. potrav-
inársky priemysel, kuchyne). Pružný, priedušný materiál sa prispôsobuje k pohybu pokožky
a poskytuje pocit pohodlia.
Balenie: 1 jednotka – Rozmery dávkovača: 23 x 13,5 cm

Náhradné balenie dlhých, pružných náplastí
Náhradné balenie obsahuje 30 kusov dlhých pružných náplastí. Je vhodné na doplnenie
dávkovača náplastí QuickFix, alebo na samostatné použitie.
Balenie: 6x30 ks – Rozmery náplastí: 12 x 2 cm

Náhradné balenie dlhých náplastí s vykázateľnými kovovými vláknami
Náhradné balenie obsahuje 30 kusov dlhých náplastí s vykázateľnými kovovými vláknami.
Je vhodné na doplnenie dávkovača náplastí QuickFix, alebo na samostatné použitie.
Balenie: 6x30 ks – Rozmery náplastí: 12 x 2 cm
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Nalepte si ju a
môžete pokračovať
v práci!
Dlhé náplasti sa dajú používať 
aj jednou rukou – rýchlo,
jednoduchu, hygienicky.

Vyberte dlhú náplasť z dávkovača a
je hneď hotová na použitie!

Dajú sa nalepiť na ranu jednou
rukou!

Stiahnite ochrannú fóliu. Pevne si s ňou oviňte prst!

www.plum.hu

Prednosti dlhých náplastí QuickFix:
■ Väčšia ochrana v prípade dlhších škrabnutí a poranení
■ Viete si ju omotať viackrát okolo prsta
■ Vďaka pružnej a priedušnej látky je nosenie komfortné
■ Len si prilepte a môžete hneď pracovať ďalej
■ Hygiena na vysokej úrovni – všetky náplasti sú balené po jednom
■ Je kombinovateľná s ostatnými náplasťami vyrobenými k dávkovačom QuickFix
■ Menšia spotreba – nepotrebujete nalepiť viac menších náplastí


