
Z-index nummer Productcode Afmetingen Stuks/RET

16533364 282750 22 x 23 cm 6

‡ Steriel en afzonderlijk verpakt 
* Bij gebruik in het kader van een algemeen preventieprotocol  

Mepilex® Border Heel assortiment‡
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Tabs om de controle van de huid te vergemakkelijken  

Iets dikkere rand om het verband beter te kunnen 
aanbrengen en op zijn plaats te houden 

Geschikt voor hiel – hoeft niet geknipt of aangepast te 
worden

Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels5, 6, 7

Bedekt mediale en laterale malleolus voor
maximale bescherming

Kan verschillende dagen op zijn plaats blijven

Kan worden geherpositioneerd zonder zijn klevende 
eigenschappen te verliezen

Absorbeert matige tot grote hoeveelheden exsudaat8

Voordelen

Referenties: 1. Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care (GMCS-2017-058) 2017  2. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice 
recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012 3. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 4. Wiberg A.B. et al. Preventing 
maceration with a soft silicone dressing:in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 6. 
White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 7. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, 
No 2. 2001 8.Barry,L. Wound dressing Testing - BS EN 13726-1 Fluid Handling Capacity. Surgical Materials Testing Laboratory, Bridgend, United Kingdom Report No: 10/3299/1

Hoe Mepilex® Border Heel werkt

Tabs die
de controle van de wond 
vergemakkelijken

Optimalisering van 
verbandvorm om zones met 
hoog risico maximaal te 
bedekken1

Verbeterde, dikkere
randen
om het verband vlot aan te 
brengen1

Mediale en laterale 
malleolusafdekking (enkels) 
zorgt voor maximale 
bescherming1

Unieke en 
beschermende 5-lagige 
structuur

Preventie
Mepilex® Border Heel is ontwikkeld om op de hiel te passen en de 
zones rond de hiel, achillespees en bilaterale malleoli te beschermen. 
Bij preventief gebruik* zal het helpen de huid te beschermen tegen 
beschadigingen door druk, schuif- en wrijfkracht2. De Safetac®

technologielaag beschermt de huid door het verband op zijn plaats te 
houden en door wrijf- en schuifkracht op het raakvlak met de patiënt 
te beperken2.

Behandeling
Mepilex® Border Heel absorbeert en houdt exsudaat efficiënt vast3

en behoudt een vochtige wondomgeving. De Safetac® laag sluit de 
wondranden af, voorkomt dat exsudaat wegsijpelt naar de omliggende 
huid en minimaliseert zo het risico op maceratie4. De Safetac® laag 
zorgt er bovendien voor dat het verband vervangen kan worden 
zonder de wond of omliggende huid te beschadigen5 of de patiënt 
meer pijn te bezorgen 6.

 

 

   

 

 

 

   

 

  
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

Mepilex® Border Heel 

Gebruiksaanwijzing 



Herpositionering van het verband ter voorkoming van decubitus

1. Trek zachtjes aan de tabs om het verband van de huid los te maken.

3. Controleer de huid terwijl u het verband op de proximale rand van 
‘A’ houdt (zie afbeelding).

2. Maak het verband verder los van de huid met de tabs, tot de huid 
blootligt voor controle.

4. Breng het schuim en de rand van het verband terug aan. Zorg dat de 
flappen met de tabs over de enkelflappen komen

7. Breng de steunkous terug aan als u die gebruikt, vooral voor 
ambulante patiënten.

5. Breng het verband terug aan op zijn oorspronkelijke plaats, waarbij 
u ervoor zorgt dat de rand intact en vlak is.

6. Strijk het verband glad, zodat het hele oppervlak tegen de huid komt.

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing 

Maak de risicozone / het wondgebied klaar: 
Reinig de huid. Droog de omliggende huid zorgvuldig. 
Zorg dat de huid vrij is van dimethicone, barrièrecrèmes en zachtmakers. 
Het gebruik van een huidbarrière onder het verband is niet nodig. 

3. Verwijder het schutblad van een van de 
flappen in zone ‘A’ (enkelflappen).  Breng het 
verband aan en strijk glad.  Herhaal aan de 
andere zijde.  Niet uitrekken. 

1. Droog het wondgebied zorgvuldig nadat de 
huid/wond gereinigd is.  Verwijder vervolgens 
het middelste schutblad en breng het verband 
onder de hiel naar de gewenste plaats. 

2. Breng kleeflaag ‘A’ (zie illustratie hierboven) 
aan op de achterste zones van de hiel/ 
Achillespees, waarbij het smalste deel van het 
verband zich onderaan de hiel bevindt.  
Niet uitrekken. 

4. Breng kleeflaag ‘B’ (zie illustratie hierboven) 
voorzichtig aan onder het voetzoolvlak.  Niet 
uitrekken. 

5. Verwijder het schutblad van een van de 
flappen in zone ‘B’ (flappen met tabs).  Breng 
het verband aan en strijk glad.  Herhaal aan de 
andere zijde.  Niet uitrekken. 

6. Strijk het verband glad, zodat het hele 
oppervlak tegen de huid komt. 
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Bij klinische tekenen van infectie mag Mepilex® Border Heel verder gebruikt worden als de infectie adequaat 
behandeld wordt. 
Gebruik het verband niet bij een droge, intacte korst. 

• Denk aan ' ' van 'Achilles' om te onthouden hoe u het verband correct moet aanbrengen 

• Breng het verband aan op een schone, droge huid 

• Rek het verband tijdens het aanbrengen niet uit 

• Breng een steunkous aan als de patiënt ambulant is--zo blijft het verband ook beter op zijn plaats 

• Overweeg het gebruik van Tubifast® of andere buisverbanden als extra steun voor heel onrustige patiënten of 
voor degenen bij wie het verband vroegtijdig loskomt: het verband is ontworpen met de bedoeling de huid zacht te 
behandelen  

Ti
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Herpositionering van het verband ter voorkoming van decubitus 

1. Trek zachtjes aan de tabs om het verband van de huid los te maken. 2. Maak het verband verder los van de huid met de tabs, tot de huid 
blootligt voor controle. 

3. Controleer de huid terwijl u het verband op de proximale rand van 4. Breng het schuim en de rand van het verband terug aan. Zorg dat de 
‘A’ houdt (zie afbeelding). flappen met de tabs over de enkelflappen komen 

5. Breng het verband terug aan op zijn oorspronkelijke plaats, waarbij 6. Strijk het verband glad, zodat het hele oppervlak tegen de huid komt. 
u ervoor zorgt dat de rand intact en vlak is. 
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Hoe Mepilex® Border Heel werkt 

Tabs die 
de controle van de wond 
vergemakkelijken 

Optimalisering van 
verbandvorm om zones met 
hoog risico maximaal te 
bedekken1 

Verbeterde, dikkere 
randen 
om het verband vlot aan te 
brengen1 

Mediale en laterale 
malleolusafdekking (enkels) 
zorgt voor maximale 
bescherming1 

Unieke en 
beschermende 5-lagige 
structuur 

Voordelen 

Tabs om de controle van de huid te vergemakkelijken  

Iets dikkere rand om het verband beter te kunnen 
aanbrengen en op zijn plaats te houden 

Geschikt voor hiel – hoeft niet geknipt of aangepast te 
worden 

Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels5, 6, 7 

Preventie 
Mepilex® Border Heel is ontwikkeld om op de hiel te passen en de 
zones rond de hiel, achillespees en bilaterale malleoli te beschermen. 
Bij preventief gebruik* zal het helpen de huid te beschermen tegen 
beschadigingen door druk, schuif- en wrijfkracht2. De Safetac® 

technologielaag beschermt de huid door het verband op zijn plaats te 
houden en door wrijf- en schuifkracht op het raakvlak met de patiënt 
te beperken2. 

Mepilex® Border Heel assortiment‡ 

Z-index nummer Productcode Afmetingen Stuks/RET 

16533364 282750 22 x 23 cm 6 

‡ Steriel en afzonderlijk verpakt 
* Bij gebruik in het kader van een algemeen preventieprotocol  

Bedekt mediale en laterale malleolus voor 
maximale bescherming 

Kan verschillende dagen op zijn plaats blijven 

Kan worden geherpositioneerd zonder zijn klevende 
eigenschappen te verliezen 

Absorbeert matige tot grote hoeveelheden exsudaat8 

Behandeling 
Mepilex® Border Heel absorbeert en houdt exsudaat efficiënt vast3 

en behoudt een vochtige wondomgeving. De Safetac® laag sluit de 
wondranden af, voorkomt dat exsudaat wegsijpelt naar de omliggende 
huid en minimaliseert zo het risico op maceratie4. De Safetac® laag 
zorgt er bovendien voor dat het verband vervangen kan worden 
zonder de wond of omliggende huid te beschadigen5 of de patiënt 
meer pijn te bezorgen 6. 

Referenties: 1. Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care (GMCS-2017-058) 2017  2. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice 
recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012 3. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 4. Wiberg A.B. et al. Preventing 
maceration with a soft silicone dressing:in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 6. 
White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 7. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, 
No 2. 2001 8.Barry,L. Wound dressing Testing - BS EN 13726-1 Fluid Handling Capacity. Surgical Materials Testing Laboratory, Bridgend, United Kingdom Report No: 10/3299/1 
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