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Zelfklevend zacht siliconen littekenverband
•
•
•
•

zelfklevend, zonder extra fxatie
discreet en dun
comfortabel in het dagelijkse leven
slechts 1 verband per week

Film/nonwoven achterkant

Safetac® laag (zachte siliconen)

• Waterdamp doorlatend
• Waterproof

• atraumatisch bij verwijdering
• fxeert zich enkel op droge huid

Gebruiksaanwijzing

Verwijder het schutblad. Indien nodig,
knip in de juiste vorm. Verknip alvorens
het schutblad te verwijderen.

De huid goed drogen voor het aanbrengen
van Mepiform®.

Eenmaal per dag verwijderen om de
huid te wassen. Na het baden of douchen
enkele minuten wachten alvorens het
terug aan te brengen.

Hoe werkt Mepiform®?

Toepassingen

Men heeft empirisch vastgesteld dat de lokale toepassing van
siliconen een positieve impact heeft op hypertrofsche littekens
en keloïden(1). De aanblik van een oud litteken verbeteren kan
3 maanden tot een jaar duren, afhankelijk van de toestand
van het litteken. Mepiform® moet 24/24 uur gedragen worden.
Het is aanbevolen Mepiform® eenmaal daags te verwijderen,
bijvoorbeeld voor het nemen van een douche of een bad,
voor inspectie en het reinigen van de huid. In preventie zal
Mepiform® 2 tot 6 maanden aangebracht worden, afhankelijk
van de toestand van het litteken.

• Oude of nieuwe hypertrofsche littekens en keloïden
• Gesloten wonden in preventie van hypertrofsche en keloïde
littekens

Voordelen van Mepiform®

Voorzorgsmaatregelen

•
•
•
•
•

Bij maceratie, rash, jeuk of irritatie dient de behandeling tijdelijk
stopgezet te worden. Zodra de symptomen verdwenen zijn,
Mepiform® weer toepassen. Gradueel de toepassingsduur per
dag opvoeren.
Mepiform® heeft een UV protectie factor equivalent aan 7.7 (2).

Zelfklevend, geen extra fxatie
Dun, fexibel en discreet
Kan gedurende dagelijkse activiteiten gedragen worden
Kan verwijderd en teruggeplaatst worden
Kostenbesparend: éénzelfde Mepiform® kan gemiddeld
gedurende 7 dagen aangebracht worden
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Assortiment Mepiform® (steriel)
Afmeting Cnk-code/verp.
5 x 7,5 cm
1457-274
10 x 18 cm
1457-282
4 x 30 cm
1457-266
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Art.nr.
293200
293400
293100

Binnenverp.
5 x 1 stuk
5 x 1 stuk
5 x 1 stuk

Transportverp.
30 stuks
25 stuks
25 stuks

