
Self-sticking tender tape

www.spita.eu

• Nelepí se na pokožku, 
ochlupení a srst

• Trvale prodyšná

• Samolepící

• Nezpůsobuje alergii

Trvale pružná

Neobsahuje latex

Odolná vůči olejům, 
nečistotám a mastnotě

Plně funkční
ve vodě

•
 

•

•

• 

BEZBOLESTNÉ ODSTRANĚNÍ

RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
Chcete-li z náplasti vytvořit na 
ránu polštářek,  přeložte náplast 
několikrát přes sebe pro získání 
požadované tloušťky. Polštářek 
musí být dostatečně velký, aby 
krvácející ránu pokryl.

Položte polštářek na ránu, 
SPITA ResQ-plast mírně 
natáhněte, ránu opatrně obalte 
4 až 5 vrstvami a náplast 
odtrhněte. Pro zakončení volný 
konec náplasti přitiskněte.

P R O F E S S I O N A L

CZ



Univerzální samolepicí náplast 
vhodná na kůži!

Vzhledem k tomu, že SPITA ResQ-plast drží pouze sama na sobě, je snadno použitelná na vlhkou a/ nebo špinavou 
pokožku. V případě silného krvácení poranění můžete použítSPITA ResQ-plast přímo na ránu, abyste zastavili krvácení. 
Mírné natažení pásky způsobí dokonalé přilnutí ploch k sobě. Náplast zůstává po celou dobu pružná a nebrání v pohybu 
vašich kloubů.
 
SPITA ResQ-plast je možné používat pod vodou (!), drží i při koupání, plavání a sprchování. SPITA ResQ-plast je velmi 
užitečná pro manuální profese ve vlhém a mokrém prostředí (zdravotnictví, potravinářství, gastronomie apod.)

Rozměry:
“standard” : 25 mm (š) x 4,5 m (d)
“medium” : 50 mm (š) x 4,5 m (d)

K dispozici v následujících barvách:

Tento produkt je poskytován bez záruky, ať již vyjádřené nebo předpokládané, na vhodnost pro určitý účel. Vzhledem k tomu, že podmínky a způsoby použití jsou 
mimo kontrolu výrobce, ani výrobce, ani prodávající nenesou žádnou odpovědnost za používání nebo zneužití tohoto výrobku. SPITA ResQ-plast je ochrannou 
známkou společnosti G&G Investments B.V., Zeewolde (NL).

VAROVÁNÍ:
Jestliže je přípravek SPITA ResQ-plast utažený příliš těsně, může bránit krevnímu oběhu. 
Pokud se tak stane, náplast rozbalte a zabalte ji méně těsně.

TIP:
SPITA ResQ-plast má velmi dlouhou životnost. Uchovávejte přípravek SPITA ResQ-plast 
v ochranném blistru, aby nedošlo k jeho znečištění.      

Instrukce k použití na špičku prstu:

Přetáhněte SPITA ResQ-plast 
přes špičku prstu.

Omotejte prst SPITA 
ResQ-plastem směrem 
zezadu dopředu.

Po 4-5 omotáních SPITA 
ResQ-plast odtrhněte 
a konec náplasti pevně 
přitiskněte.

Tento způsob je také 
vhodný pro ochranu prstů 
před ostrými předměty.

SPITA ResQ-plast lze použít:

Certifikováno pro lékařské použití:

✔ Zranění palců, prstů atd.
✔ Říznutí, odřeniny, tržné rány
✔ Miminka a malé děti
     (nelepí se na kůži)

✔ Puchýře
✔ Kompresní bandáž
✔ Poranění kloubů
✔ Natržený nehet

✔ Mokrou, špinavou nebo         
     mastnou pokožku
✔ Zvířata / domácí mazlíčci      
    (nelepí se na srst)

Ostatní produkty společnosti ResQ:

Food & Drug
Administration

USA

MODRÁ ČERNÁČERVENÁ TĚLOVÁ MASKOVACÍ NEONOVĚ RŮŽOVÁ BÍLÁ ZELENÁ

1-2-3 quick & easy twining

CZRPUF

Další informace naleznete na našich
webových stránkách:

www.unifleg.cz
Unifleg CZ spol. s r.o.
Na Křečku 365, 109 04 Praha 10
tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255
e-mail: unifleg@unifleg.cz
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