Nákladovo efektívne
antimikrobiálne absorpčné krytie
• Minimalizuje bolesť a traumu pri výmene krytia1,2,3
• Rýchle a stále antimikrobiálne pôsobenie5
• Vynikajúca schopnosť zvládať tekutiny
• Netraumatizuje rany, ale bezpečne fixuje

Polyuretánový istiaci film
• Priedušný
• Vodeodolný
• Odolný voči vírusom
a baktériám

Vrstva Safetac®
• Minimalizuje bolesť
a traumu pred, počas
a po výmene krytia1
• Nepriľne k vlhkému lôžku
rany, ale iba k suchej koži3
• Utesní okraje rany a minimalizuje riziko macerácie4

Viacvrstvový absorpčný penový vankúšik
• Stlačená pena s obsahom striebra, ktorá absorbuje
a rovnomerne rozostrie exsudát po celom povrchu
krytia a zároveň umožňuje uvoľňovanie striebra
• Vrstva vlákien umožňujúca maximálnu retenciu

Rýchle a trvalé
uvoľňovanie iónového
striebra
• Antimikrobiálna aktivita
už po 30 minútach až
do 7 dní5

Technológia Safetac®
Technológia Safetac®. Menej bolesti a menej traumatizácie.
Safetac® je patentovaná adhezívna technológia, ktorá minimalizuje bolesť u
pacienta a traumu v rane. Technológia Safetac je dostupný výhradne v krytiach
Mepilex®. Mepitel® Mepiform® spoločnosti Mölnlycke Health Care.
Pre viac informácií navštívte www.molnlycke.com

Tradičné lepidlo – dochádza k bolestivému strhávaniu kožných buniek

Technológia Safetac – nedochádza
k žiadnemu strhávaniu kožných buniek

Ako použiť Mepilex® Border Ag

Priložte krytie priľnavou stranou na ranu.
Nenaťahujte.

Ako funguje krytie Mepilex Border Ag

Oblasť použitia

Mepilex Border Ag je antimikrobiálne krytie „so všetkými
vlastnosťami v jednom“, ktoré účinne absorbuje, udrží exsudát
a zároveň zaistí vlhké prostredie v rane. Vrstva Safetac utesní okraje
rany, bráni presakovaniu exsudátu do okolitej kože a tým minimalizuje riziko macerácie. Vrstva Safetac zaisťuje, aby pri snímaní krytia
nedochádzalo k poškodzovaniu rany a okolitej kože a pacient tak
nebol vystavený ďalšej bolesti.

Mepilex Border Ag bol vyvinutý na ošetrenie celého radu stredne
až vysoko eksudujúcich rán, ako sú napríklad vredy predkolenia,
vredy na chodidlách, dekubity a malígne rany, popáleniny druhého
stupňa, traumatické rany a operačné rany, kde je indikované vlhké
prostredie, zvládanie exsudátu, jemná fixácia a antimikrobiálne
prostredie.

Mepilex Border Ag do 30 minút deaktivuje patogény vyskytujúce sa
v rane a jeho účinok trvá až 7 dní. Skutočnosť, že Mepilex Border Ag
znižuje počet mikroorganizmov, môže tiež obmedziť zápach.

Upozornenie

Výhody krytia Mepilex Border Ag
• Minimalizuje bolesť a traumu počas preväzu
• Samolepiaci, sekundárna fixácia nie je potrebná

• Nepoužívajte

pri pacientoch s dokázanou citlivosťou na striebro
• Nepoužívajte

Mepilex Border Ag počas liečby ožarovaním, alebo pri
niektorých vyšetreniach, napríklad röntgenom, či ultrazvukom, pri
diatermii, alebo počas magnetickej rezonancie.
• Mepilex

Border Ag nepoužívajte zároveň s oxidačnými činidlami,
napríklad s roztokmi chlórnanov alebo peroxidom vodíka.

• Vodeodolný
• Možné použitie pod kompresnými obväzmi
• Zvyšuje pohodlie pacienta pri nosení
• V závislosti od stravy ranu, môže zostať na rane až niekoľko dní
• Krytie je možné nadvihnúť a prispôsobiť jeho polohu bez straty
lepiacej schopnosti
• Nízka pravdepodobnosť vzniku podráždenia kože a alergie

Prehľad veľkostí Mepilex BORDER AG
ŠUKL kód

Číslo výrobku

Veľkosť v cm

Ks v balení

Ks v kartóne

A88255

395010

12,5 x 12,5

5

50

A88257

395410

17,5 x 17,5

5

40

sterilne balené

Mölnlycke Health Care, s.r.o.
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3
Tel. +420 221 890 517
Fax +420 224 817 582
www.molnlycke.com
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Vyčistite ranu.
Odstráňte ochrannú fóliu.

