Nový vylepšený Mepilex® Border
s technologií Safetac®
Několikaleté zkušenosti s krytím Mepilex® Border potvrzují, že se jedná o účinné a spolehlivé
samolepící měkké silikonové krytí určené k ošetření mírně až vysoce exsudujících ran. Krytí
je vyrobeno pomocí patentované technologie Safetac, díky níž je trauma a bolest při převazech
sníženo na minimum.
Inovované krytí Mepilex Border má ještě lepší schopnost zvládat a udržet tekutiny, takže se
nemusíte obávat, že dojde k prosáknutí či k maceraci. Nové a vylepšené krytí Mepilex Border má
následující výhody:

Samolepící měkké silikonové krytí

Menší tření v kontaktu

Svrchní film je odolný vůči

s látkami a ložním prádlem

virům, chrání před vnější

zajišťuje bezpečnější fixaci.

kontaminací.
(Splňuje požadavky testu průniku virů
ASTM F1671)

Díky průhlednějšímu okraji

Zlepšená schopnost zvládat

je krytí diskrétnější.

tekutiny snižuje riziko
prosáknutí a 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.molnlycke.com

Safetac - nedochází k žádnému strhávání kožních buněk

Tradiční lepidlo – dochází k strhávání kožních buněk

Oblasti použití

Samolepící krytí Mepilex Border účinně absorbuje exsudát

Krytí Mepilex Border bylo vyvinuto k ošetření celé řady

a minimalizuje riziko macerace. Krytí udržuje ránu ve vlhkém

exsudujících ran, jako jsou:

prostředí, jež je pro hojení rány ideální. Díky vlastnostem

•

Dekubity

technologie Safetac nepociťuje pacient bolest během převazu

•

Bércové vředy a vředy na chodidlech

a při snímání krytí nedochází k traumatu rány či okolní kůže.

•

Traumatické rány

Použití krytí Mepilex Border

Ránu obvyklým způsobem vyčistěte.
Odstraňte ochrannou fólii.

Přiložte krytí lepící stranou na ránu.
Nenatahujte.

Výhody krytí Mepilex Border

Poznámka

•

Samolepící

Vyskytnou-li se klinické příznaky infekce, je nutné před

•

Nepřilepí se k vlhkému lůžku rány,

dalším použitím krytí Mepilex Border zahájit odpovídající léčbu.

ale jemně přilne k suché kůži
•

Minimalizuje trauma a bolest při převazech

•

V závislosti na stavu rány může zůstat na ráně až několik dní

•

Udržuje ránu ve vlhkém prostředí

•

Minimalizuje riziko macerace

•

Zvyšuje pacientovo pohodlí při nošení

•

Lze ho použít pod kompresními obvazy

Přehled velikostí Mepilexu Border
Kód VZP

Číslo výrobku Velikost cm

Ks v balení

Ks v kartonu

80717

295200

7,5x7,5

5

70

80718

295300

10x10

5

70

295400

15x15

5

70

295600

15x20

5

45

295800

10x20

5

35
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Jak Mepilex Border funguje

