Antimikrobiální absorpční měkké silikonové krytí
• Účinné antimikrobiální působení
• Netraumatizuje ránu a okolní kůži
• Vynikající schopnost zvládat tekutiny

•

Absorbuje exsudát

•

Přizpůsobí se
tvaru těla

•

Antimikrobiální aktivita

•

a okolní kůži

během 30 minut až po
dobu 7 dnů

Netraumatizuje ránu

•

Minimalizuje riziko
macerace

Technologie Safetac®
Méně traumatu. Méně bolesti.TM
Safetac je patentovaná technologie měkkého silikonu. Krytí s technologií Safetac jsou
atraumatická nejen při nošení, ale i během převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány,
okolní kůže a bolest pacienta. Předcházejí také riziku macerace tím, že utěsní okraje rány
a nedovolí tak průsaku exsudátu na okolní kůži.
Pro více informací navštivte www.safetac.cz

Tradiční lepidlo – dochází k strhávání
kožních buněk

Safetac - nedochází k žádnému
strhávání kožních buněk

CZ083550704

Jak Mepilex Ag použít

Vypláchněte ránu fyziologickým roztokem nebo
vodou s souladu se standardní klinickou praxí.
Důkladně osušte okolní kůži.

Odstraňte ochranné fólie a přiložte lepící stranou
na ránu. Krytí nenapínejte. Pro zajištění nejlepších výsledků by měl Mepilex Ag přesahovat
alespoň o 2 cm přes okolní kůži. V případě
potřeby lze krytí Mepilex Ag stříhat na požadovanou velikost a tvar.

Jak Mepilex Ag funguje

Upozornění

Mepilex Ag je antimikrobiální měkké silikonové krytí, které ab-

•

účinek trvá až 7 dnů. Tím, že Mepilex Ag snižuje počet mikro-

•

Nepoužívejte Mepilex Ag během léčby ozařováním nebo při
některých vyšetřeních, např. rentgenovém či ultrazvukovém

organismů, může také omezit zápach.

Oblasti použití

Nepoužívejte u pacientů s prokázanou přecitlivělostí na
stříbro.

sorbuje exsudát a udržuje v ráně vlhké prostředí. Mepilex Ag
do 30 minut deaktivuje patogeny vyskytující se v ráně a jeho

Mepilex Ag můžete případně zajistit obvazem
nebo jiným fixačním prostředkem.

vyšetření, při diatermii nebo během magnetické rezonance.
•

Nepoužívejte Mepilex Ag zároveň s oxidačními činidly, např.
roztoky chlornanů nebo peroxidem vodíku.

Mepilex Ag byl vyvinut pro ošetření celé řady slabě až středně exsudujících ran, např. bércové vředy, vředy na chodidlech,
dekubity a traumatické rány. Mepilex Ag je možno použít pod
kompresními obvazy.

Přehled velikostí Mepilexu Ag
Kód VZP
0081790

Číslo výrobku Velikost cm

Ks v balení

Ks v kartonu

287110

10x10

5

70

287210

10x20

5

45

287310

15x15

5

35

287410

20x20

5

25

Sterilní, jednotlivě balený
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