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Flex-cuts

Vysoko flexibilné penové krytie

• Oválny tvar - ľahko sa používa a prispôsobí sa kontúram tela

• Absorpčný penový vankúšik s flex technológiou - vysoko flexibilné a prispôsobivé1

• Menej bolesti pre pacientov pri preväzoch - menej stresu, jednoduchá starostlivosť2

• Atraumatické k rane aj o okolitej koži3 - nerušené hojenie

• Vynikajúca schopnosť zvládať exsudát4 - znížené riziko úniku tekutiny a macerácie

Unikátna 5 vrstvová štruktúra

Vysoko priedušný vrchný film - vodeodolná bariéra pre vírusy 
a baktérie > 25 nm 

Superabsorpčná vrstva - absorbuje a zadržiava exsudát  
v krytí. Flex technológia zvyšuje komfort a pohodlie pri nosení1

Distribučná vrstva z netkaného materiálu - rozvádza tekutinu 
do strán a zvyšuje absorpčnú kapacitu krytia. Flex technológia 
zvyšuje komfort a pohodlie pri nosení1

Penová vrstva - pre počiatočnú absorpciu exsudátu

Vrstva Safetac - uzamkne okraje rany a tým minimalizuje riziko 
macerácie, minimalizuje bolesť pri preväzoch a traumu rany  
a okolitej kože1,5,6

Dôraz na pohodlie a schopnosť zostať na mieste

Oválny tvar a upravené okraje prispôsobené kontúram tela

Samolepiace krytie sa Safetac technológiou - nie je potrebná 
žiadna ďalšia fixácia. Minimalizácia bolesti a traumy pri 
preväzoch1,5

Unikátny 5 - vrstvový absorpčný vankúšik s flex technológiou 
zlepšuje flexibilitu a pohodlie pri nosení

Flex-cuts

Žiadne strhávanie kože so Safetac 
technológiou.

Safetac® technológia. Menej traumy. Menej bolesti. 
Safetac® je patentovaná adhezívna technológia. Krytia s technológiou 
Safetac sú pri odstraňovaní atraumatické.1 Tieto krytia minimalizujú 
traumu rany a okolitej kože, čím minimalizujú bolesť pacienta. Riziko 
macerácie je minimalizované utesnením okrajov rany.
 
Pre viac informácií navštívte www.safetac.com Strhávanie kože s tradičným adhezívom.



Ako Mepilex Border Flex funguje 
Mepilex Border Flex je univerzálne oválne penové krytie, ktoré efektívne absorbuje a zadržiava exsudát4 a zabezpečuje 
potrebné vlhké prostredie v rane. Samolepiace okraje boli vytvarované tak, aby sa čo najlepšie prispôsobili kontúram 
tela a zamedzilo sa ich zhrnutiu. Zvyšuje sa tým pohodlie pacienta a predovšetkým schopnosť krytia zostať na mieste 
bez odlepenia. Vďaka patentovanej perforácii absorpčného vankúšika v Mepilex Border Flex je krytie viac flexibilné 
a pružnejšie.1 Patentovaná adhezívna vrstva Safetac minimalizuje strižné sily medzi krytím a pokožkou a zvyšuje 
prispôsobivosť a schopnosť krytia zostať na mieste. Vrstva Safetac uzamkne okraje rany a tým zabráni úniku exsudátu  
na okolitú kožu. Tým minimalizuje riziko macerácie.6 Vrstva Safetac tiež umožňuje výmenu krytia bez poškodenia rany  
a okolitej kože a nevystavuje pacienta zbytočnej bolesti.3,5

Sortiment (sterilné balenie)

Číslo  
výrobku

Veľkosť  
v cm

Ks  
v balení

Ks  
v kartóne

283570 7,8 x 10 5 50

283470 16 x 20 5 40

283370 13,5 x 16,5 5 45

Viac nájdete na www.molnlycke.cz
Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 13000 Praha 3. telefon +420 221 890 517
Logá a názvy Mölnlycke Health Care a Mepilex® Border Flex sú registrované známky jednej 
alebo viacerých spoločností Mölnlycke Health Care Group of Companies. 
© 2015 Mölnlycke Health Care AB. Všetky práva vyhradené.

Výhody Mepilex Border Flex
• Vysoko prispôsobivé1 a adaptabilné. Zostáva na mieste 

aj na problematických partiách tela

• Redukuje zbytočne časté preväzy, ktoré bývajú 
spôsobené odlepením krytia a znižuje tým ekonomickú 
náročnosť hojenia

• Minimalizuje bolesť a traumu pri preväzoch a zlepšuje 
celý proces hojenia3

• Minimalizuje stres pacientov spôsobený bolesťou a 
zabraňuje zbytočnému predlžovaniu hojenia2,7

• Minimalizuje maceráciu a účinne odvádza exsudát. 
Podporuje tak ideálne vlhké prostredie v rane4,6

• Vodeodolné. Zvyšuje nielen komfort pacientov pri 
nosení, ale aj celkovú kvalitu života

• Môže zostať na rane niekoľko dní v závislosti na stave 
rany

• Pozícia krytia na rane sa môže upravovať bez straty 
jeho adhezívnych schopností

Oblasti použitia
Mepilex Border Flex je určený na prevenciu poškodenia 
kože (napr. dekubitov) alebo pre hojenie secernujúcich rán 
ako sú dekubity, vredy predkolenia, vredy na diabetickej 
nohe, traumatické rany alebo rany hojace sa per secundam.

 
Poznámka
V prípade výskytu klinických známok infekcie je možné 
použiť Mepilex Border Flex, pokiaľ je zahájená adekvátna 
liečba infekcie.
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