
041.20
Pack: 24 pcs

MEDIUM - 10 pcs
78x20 mm

041.10
Pack: 24 pcs

LARGE - 10 pcs
78x26 mm

041.25
Pack: 24 pcs

2 SIZES - 20 pcs
78x20 / 78x26 mm

041.15
Pack: 24 pcs

SUPER - 10 pcs
86x39 mm

SIZES

78x20 mm
Medium

78x26 mm
Large

86x39 mm
Super

PLASTER WITH LOW ENVIRONMENTAL IMPACT 

Bio Strip is an innovative low environmental impact plaster: its support-tape is made from a bioresin-film. These substances derive from 
potato starch, 100% bio-compostable, originated from low water absorption agricultural crops and are particularly environmentally friendly. 
The strip is water resistant, it adheres perfectly (like a second skin). It protects the wound from external influences and promotes the healing 
process by maintaining a moist environment under the dressing without causing maceration. 

The backing of Bio Strip is water resistant, soft and anatomical. It is char-
acterized by rounded corners for better conformability of the product 
and a significant increase in user's comfort. The central part is enlarged to 
ensure maximum protection also to the wound pad. The support 
biodegrades in a short time in composting systems.

The central pad of Bio Strip is silky, absorbent and has rounded corners 
to better fit the wound. It contains no preservatives.

Bio Strip provides high adhesion while being a delicate plaster that re-
spects the skin. It features an innovative glue that is solvent-free and with-
out natural rubber latex. Its formula does not generate toxic waste and 
harmful agents that impact on the production chain employees and they 
safely disperse in the environment.

The product is a medical device in Class I in accordance with Directive 
93/42/EEC.

SUPPORT TAPE

CENTRAL PAD

ADHESIVE

PACKAGING
The Bio Strip packaging is eco-friendly because it consists entirely of recy-
cled cardboard. It has an anti-counterfeit tamper case for better protec-
tion of the consumer and it also features a loop for exposure. To facilitate 
the choice of the most appropriate size, on the back of the boxes we 
show the 1:1 scaled real size shape of the strip.
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BIO NÁPLAST S MINMÁLNÍM VLIVEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

BALENÍ

LEPIDLO

DEZINFEKČNÍ POLŠTÁŘEK

NÁPLAST

VELIKOSTI

Zdravotnický prostředek třídy I podle směrnice 93/42 / EEC.

Bio Strip je inovativní náplast s malým dopadem na životní prostředí: je vyrobena z bioresin filmu. Tato látka pocházejí z bramborového 
škrobu, 100% biologicky kompostovatelného, pocházejí z nízkoemisních zemědělských plodin a jsou zvláště šetrné k životnímu prostředí. 
Náplast je odolná proti vodě, dokonale přilne (jako druhá kůže). Chrání ránu před vnějšími vlivy a podporuje hojivý proces udržováním 
přirozeně vlhkého prostředí, nepůsobení macerace.

Náplast Bio Strip je vodotěsná, měkká a anatomická. Je 
charakterizována zaoblenými rohy pro lepší přizpůsobivost a výrazné 
zvýšení uživatelského komfortu. Centrální část je zvětšena tak, aby byla 
zajištěna maximální ochrana rány. Po použití náplast biodegraduje v 
krátkém čase.

Dezinfekční polštářek Bio Strip je hedvábný, absorpční a má zaoblené 
rohy, aby lépe kryl ránu. Neobsahuje konzervační látky.

Bio Strip zajišťuje vysokou adhezi, zatímco je jemný a šetrný k pokožce. 
Obsahuje inovativní lepidlo bez rozpouštědel a bez latexu z přírodního 
kaučuku. Jeho vzorec nevytváří toxický odpad a škodlivé látky.

Balení Bio Strip je ekologicky šetrné, protože se skládá výhradně z 
recyklované lepenky. Bezpečný obal pro lepší ochranu spotřebitele. Pro 
usnadnění volby nejvhodnějšího formátu náplasti je na zadní straně balení 
obrys náplasti v poměru 1:1.



LATEX FREE Adhesive free from latex 
or natural rubber derivatives
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Lepidlo bez latexu a 
derivátů přírodního kaučuku


