
• Flex technologie poskytuje vynikající flexibilitu18 
a přizpůsobivost a předchází předčasnému 
odlepení1

• Prokazatelně zvládá více exsudátu než ostatní 
pěnová krytí4

• Snižuje tlak na pokožku až o 70% ve srovnání s 
Allevyn® Life19

• Testy ukazují, že Mepilex Border Flex lépe 
zachycuje bakterie obsažené v exsudátu než 
Sorbact® Foam Gentle Border12

• Systém Exudate Progress Monitor umožňuje 
sledovat a zaznamenávat stav exsudátu5, což 
napomáhá k efektivnějšímu používání krytí a 
eliminuje předčasné výměny

• Vhodný na širokou škálu chronických a akutních 
ran20

Vrstva Safetac®

• Méně bolestivé převazy14 a snížení rizika 
macerace15,16

• Jednoduché použití. Můžete jej vyměnit bez 
rizika poškození kůže.15,16

• Safetac také chrání nově vytvořenou pokožku. 
Umožňuje tak ráně se nerušeně hojit.15,16,17

Mepilex® Border Flex

Extra přizpůsobivé pěnové krytí s vlastní Flex  
technologií

Pěnová vrstva
• Absorbuje exsudát a odvádí jej 

do dalších vrstev4

Vysoce prodyšný krycí film
• Velká schopnost odvodu vodních par umožňuje 

delší čas nošení4

• Systém Exudate Progress Monitor umožňuje 
sledovat a zaznamenávat průběh a stav 
exsudátu5

• Krycí film umožňuje kontrolovat barvu a 
konzistenci exsudátu

• Funguje jako bariéra proti bakteriím6,7,8,9

• Voděodolný. Umožňuje sprchování10

Zachycuje bakterie
5-vrstvá konstrukce krytí Mepilex Border 
Flex funguje tak, aby absorbovala a 
rozvedla exsudát, zachytila bakterie v něm 
obsažené a zamezila jejich návratu zpět do 
lůžka rány, a to i pod kompresí12.

Unikátní Flex technologie umožňuje větší flexibilitu krytí do všech 
stran, díky patentovaným průřezům ve tvaru Y v retenční  
a rozvodné vrstvě. Díky tomu se můžete spolehnout, že Mepilex® 
Border Flex zůstane vždy na svém místě - a po delší dobu než 
ostatní srovnávaná krytí1,2,3. Vylepšená  pětivrstvá konstrukce se 
dobře přizpůsobí tělu - dokonce i v obtížně dostupných lokalitách 
- a nebrání v každodenních běžných pohybech.

Flex technologie - inovace, na které záleží

Retenční vrstva
• Efektivně zvládá normální i hustý, 

viskózní exsudát4,11

• Zachycuje bakterie obsažené v  
exsudátu12

• Přispívá k lepšímu odvodu vodních 
par11

Rozvodná vrstva
• Rozvádí exsudát po celé šířce 

krytí a zajišťuje maximální 
odvod exsudátu do retenční 
vrstvy13



Přizpůsobivý
Mepilex® Border Flex s vlastní technologií Flex je prokazatelně 

pružnější než srovnatelná pěnová krytí18.Takže se snadno přizpůsobí 

pohybům těla a je vysoce komfortní2,3. Technologie Safetac® se 

doplňuje s Flex technologií a společně zajišťují, že krytí zůstává na 

místě podstatně déle než jiná srovnatelná krytí1,3 a zároveň snižují 

bolest a trauma15,16. Pacienti tak nejsou omezeni v každodenních 

aktivitách2,3.Prodloužení doby mezi nutnými převazy má také pozitivní 

vliv na snížení celkových nákladů na hojení a napomáhá rovněž 

předcházet plýtvání.  

Vynikající management exsudátu
Mepilex Border Flex má prokazatelně lepší schopnost managementu 

exsudátu než jiná  srovnávaná krytí4. Dokáže také zvládnout jak 

normální tak i hustý viskózní exsudát4,11. Disponuje vysokou mírou 

odvodu vodních par (MVTR)4. To všechno prodlužuje dobu, kdy je krytí 

na ráně2,3 a umožňuje plnou kontrolu stavu exsudátu.

Oblasti použití
Mepilex Border Flex můžete používat k léčbě široké škály chronických 

a akutních ran20 jako jsou vředy na diabetické noze, bércové vředy, 

dekubity*, natržená kůže a traumatické rány. Přizpůsobivý design krytí 

udržuje optimální vlhké  prostředí15,16. K dispozici v několika 

velikostech.

*Kde je využito polohování a odlehčování .

Poznámka
V případě klinických známek infekce je další použití Mepilexu Border 

Flex možné, pokud je zároveň zahájena léčba infekce.
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ties of wound dressings on the knees. Report no. PD-535012. 22 August 2016. Data on file. 3. ProDerm.  Assessment of wearing properties of wound dressings on the elbows. Report no. PD-535013. 22 August 
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self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003;49(9):44-52. 17. Rippon, M., Davies, P., White, R., Taking the trauma out 
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Více najdete na www.molnlycke.cz
Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha3. Tel.: +420221890517. Mölnlycke Health Care, Mepilex Border Flex  
a Safetac jsou registrované ochranné známky jedné či více společností skupiny Mölnlycke Health Care Group. CZWC0400418

Allevyn je registrovaná ochranná známka společnosti Smith & Nephew, Inc. | Sorbact je registrovaná ochranná známka 
společnosti ABIGO Medical AB.

Mepilex® Border Flex 

Číslo 
výrobku

Velikost 
(cm) 

Počet ks  
v balení Kód VZP

595200 7.5 x 7.5 5 0172315    P

595300 10 x 10 5 0172316    P

595400 15 x 15 5 0172317    M

595600 15 x 20 5 0172318    M

Jak používat Mepilex Border Flex

Nový patentovaný třídílný systém umožňuje snadné použití Mepilexu Border Flex. Takže 
můžete krytí umístit přesně a bezpečně a vyhnout se tvorbě záhybů a rolování okrajů 
nebo opakované aplikaci21. To může ušetřit čas a předejít zbytečnému plýtvání. 

P - Poukaz
M - ZÚM

Mepilex Border Flex  
(sterilní balení)


