Flexibilní absorpční chirurgické krytí

• Minimalizuje výskyt pooperačních puchýřů1
• Vynikající odvod exsudátu uzpůsobený pooperačním ranám2
• Méně bolesti a traumatu při převazech3
• Vysoce flexibilní absorpční polštářek neomezuje pacienta v pohybu4

Polyuretanový krycí film
• Vysoce prodyšný
• Voděodolný, brání průniku virů a bakterií
(mikroby > 25nm)
• Široké ﬁxační okraje

Vrstva Safetac®
• Minimalizuje výskyt pooperačních puchýřů

1

• Minimalizuje bolest a trauma při převazech3
• Nepřilne do vlhkého lůžka rány, ale pouze k okolní
suché kůži5
• Uzamkne okraje rány a brání tak možnosti macerace6, 7, 8
• Minimalizuje riziko přischnutí k sutuře či svorkám1
• Minimalizuje riziko strhávání kožních buněk 9, 10

Vícevrstvý absorpční polštářek
s Flex technologií
Flex technologie je perforovaný vzor v absorpčním
polštářku, který otevírá jeho strukturu a dodává krytí
velkou flexibilitu.
• Superabsorpční vlákna pro
velkou a rychlou absorpci
s optimální retencí2
• Velmi vysoká ﬂexibilita přes
klouby (kyčle, kolena atd.)4

Safetac® technologie
Safetac® je unikátní patentovaná adhezivní technologie, která minimalizuje
bolest u pacientů a trauma v ráně. Technologie Safetac je dostupná
výhradně u krytí společnosti Mölnlycke Health Care, včetně Mepilex Border,
Mepilex, Mepitel a Mepiform.
Pro více informací navštivte www.molnlycke.com

Tradiční lepidlo - dochází k bolestivému strhávání kožních buněk.

Safetac jemně přilne k pokožce
a uzamkne okraje rány.

Otevřete sterilní balení a vyjměte krytí.
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Jak používat Mepilex® Border Post-Op

Odstraňte částečně kratší část ochranné fólie
a přiložte Mepilex Border Post-Op na kůži.
Poté kratší část ochranné fólie odstraňte úplně
a následně i zbývají větší část.

Velká flexibilita krytí neomezuje pacienta
v pohybu.

Jak Mepilex Border Post-Op funguje
Mepilex Border Post-Op je chirurgické krytí, které velmi účinně pohlcuje a zadržuje všechny typy chirurgického exsudátu,
včetně krve. Vrstva Safetac minimalizuje výskyt pooperačních puchýřů1 a zajišťuje, že krytí může být měněno bez traumatizace
rány nebo okolní kůže a pacient tak není vystaven další bolesti3. Vrstva Safetac uzavírá okraje rány, čímž brání aby se sekret
dostal na okolní kůži. Tím minimalizuje riziko macerace6,7,8. Flex technologie umožňuje vysokou ﬂexibilitu a velmi dobrou
přizpůsobivost na kloubech, jako jsou kyčle a kolena. Pacient tak není omezen v pohybu4.

Frekvence výměny

Oblasti použití

Mepilex Border Post-Op může být ponechán na ráně po dobu
několika dní v závislosti na stavu rány a okolní kůže, nebo
podle běžné klinické praxe.

Mepilex Border Post-Op je určen pro secernující rány. Je
určen pro akutní rány, jako jsou chirurgické rány, odřeniny
apod. Byl vyvinut především pro pooperační použití a absorpci
krve. Flex technologie poskytuje velmi vysokou flexibilitu a je
ideální pro použití na klouby, jako jsou kyčle a kolena4.

Výhody Mepilex Border Post-Op
• Absorpce uzpůsobena pro pooperační rány2

Každá velikost krytí splňuje požadavky na potřebnou absorpci
a flexibilitu. Velikost 20 cm a větší má absorpční polštářek
pro silně secernující rány a menší velikosti jsou určeny pro
středně secernující rány.

• Velká ﬂexibilita poskytuje komfort a neomezuje pacienta
v pohybu4

Upozornění

• Minimalizuje riziko přichycení ke svorkám či stehům1

• V případě příznaků infekce je nutná konzultace s lékařem

• Uzamkne okraje rány a snižuje riziko macerace6,7,8

• Nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí na krytí
nebo jeho části

• Minimalizuje výskyt pooperačních puchýřů1
• Minimalizuje bolest a trauma při převazech3

• Může být sundán a upraven bez ztráty adheze
• Široké transparentní okraje pro snadnou kontrolu
• Odolný proti virům a bakteriím (mikroby > 25nm)
• Nezanechává žádné zbytky v ráně
• Nedráždí kůži a nealergizuje
• Voděodolný

Přehled velikostí Mepilex® Border Post Op
Číslo výrobku Velikost v cm Ks v balení

Ks v kartonu

9x10

10

70

495300

9x15

10

100

495450

10x25

10

60

495650

10x35

10

50

495200
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