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Flexibilní nelepivá bandážová páska na bázi bavlny 
pro první pomoc a péči o drobné rány. 

 

 

 
 

Název Zkratka Balení Obj. 

číslo 

Rescue Tape RQT 25 mm x 4,5 m 86661 

Rescue Tape RQT6 Balení 6 kusů 86682 

 

 

 
 

 

   VLASTNOSTI  
 

✓ Nelepí se na kůži nebo vlasy - lze bezbolestně odstranit 

 

✓ Trvale roztažitelná a prodyšná, ručně omyvatelná 

 

✓ Odolává vodě, oleji, mastnotě a nečistotám - zůstává na místě i v těžkých pracovních podmínkách 

 

✓ Nealergenní - nemá vliv na pokožku uživatele 

 

 

   POUŽITÍ  

Rescue Tape může být aplikována přímo na krvácející rány. Je to nejvhodnější obvazová páska pro profesionální 
uživatele. 

 
Rescue Tape na sobě ulpívá a zůstává po celou dobu pružná, což umožňuje normální použití prstů bez omezení. 

 
Může být nanášena pod vodou a při mytí rukou se neodchytává. 
 

 

    INSTRUKCE  

1. Vyčistěte a dezinfikujte ránu. 
2. Odlepte konec pásky pomocí špičky prstu 

3. Omotejte pásku kolem rány od špičky po spodní část prstu. Neomotávejte pásku příliš silně, protože by mohla 
bránit krevnímu oběhu. 

4. Po 4-5 vrstvách utrhněte Rescue Tape a konec pásky pevně přitiskněte k prstu. 
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

 
Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009 

  TECHNICKÉ PARAMETRY  

Název: 

Číslo výrobku 

Barva:  

Skladovatelnost:  

Délka:  

Šířka:  

Kód celního sazebníku:  

Rescue Tape 

86661, 86682 

modrá  

36 měsíců  

4,5 m 

25 mm  

3005 90 50 

 

   ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 
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