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Ekstra hudvennlig og meget allsidig mikroporøs tape
3M™ Micropore™ kirurgisk tape

Unik 3MTM klebestoff teknologi
Etterlater ikke limrester
Allsidig mikroporøs tape som puster
Kleber godt til fuktig hud
Hypoallergen og lateksfri
Tilgjengelig med hygienisk dispenser

Bruksområder
Feste av bandasjer, kompresser og stomiposer
Eneste tape brukt direkte over rene kirurgiske sår
Tape til sart hud, ansikt eller ved gjentatt bandasjering
Feste av lette tuber og slanger
Merketape for flasker og annet utstyr

Feste av bandasje og tube

Feste av bandasje

PPåå blblåå resept resept 
til stomitil stomi

Stomipose

Forbrukerpakninger kommer 
med hygienisk dispenser
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3M Produktnr. NAF-Varenr. Produktbeskrivelse Størrelse Antall/eske

1530 -0

876912*

1530 -3 hvit u/dispenser 75  mm x 9,1 m 4

1530/1UD hvit u/dispenser - apotekpakning 12,5  mm x 10 m 1

1530/2UD 888602* hvit u/dispenser - apotekpakning 25  mm x 10 m 1

1533/2UD 888636* beige u/dispenser - apotekpakning 25  mm x 10 m 1

1530 -1/D 921054* hvit m/dispenser - apotekpakning 25 mm x 9,1 m 1

1530 -0/D 901127* hvit m/dispenser - apotekpakning 12,5 mm x 9,1 m 1

901559

870089*

870204*

hvit u/dispenser 12,5 mm x 9,1 m 24

1530 -1 hvit u/dispenser 25  mm x 9,1 m 12

1530 -2 hvit u/dispenser 50  mm x 9,1 m 6

1533 beige u/dispenser 12,5 mm x 9,1 m 24

1533 -1 beige u/dispenser 25  mm x 9,1 m 12

1535 hvit m/dispenser 12,5  mm x 9,1 m 24

1535 - 1 hvit m/dispenser 25  mm x 9,1 m 12

1535 - 2 hvit m/dispenser 50  mm x 9,1 m 6

3M™ Micropore™ kirurgisk tape
Ekstra hudvennlig mikroporøs tape

3M Norge A/S
Avd. Helseprodukter

Postboks 100, 2026 Skjetten
Tel: 0 63 84

Faks: 63 84 17 88
www.3m.no/helse

3M™ Trykksensitivt klebestoff
Alle 3M Kirurgiske taper har klebestoff som er:
• Hypoallergent og uten lateks
• Trykksensitivt (kleber ved å trykke tapen forsiktig fast 
med hånden)
• Designet for å være så hudvennlig som mulig og 
samtidig gi ønsket ytelse

Generelt vil tapens klebeevne øke over tid og den 
raskeste økningen skjer de første 24 timene.

Kleber seg ikke
fast til seg selv!
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*Godkjent på blå resept til stomi


