Het absorberend, zelfklevend, fexibel en chirurgisch wondverband
• Minimaliseert risico op blaarvorming1
• Optimaal wondvochtmanagement voor post-operatieve wonden2
• Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels3
• Zeer flexibel wondkussen dat bewegingsvrijheid biedt aan de patiënt4

Rugfilm van polyurethaan
• Sterk ademend
• Bacterie-, virus- en douchebestendig
(microben > 25nm)
• Brede, transparante fxatieranden

Safetac®-laag
• Minimaliseert risico op blaarvorming1
• Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels3
• Kleeft niet aan het vochtige wondbed, alleen aan de
droge huid5
• Sluit de wondranden goed af en vermindert het risico
op maceratie6, 7, 8
• Minimaliseert het risico op verkleving aan hechtingen
en nietjes1
• Minimaliseert het risico op huidstripping

9, 10

Meerlaags absorberend kussen met Flex
technologie
De Flex Technologie is een geperforeerd patroon in het
absorberend kussen dat zorgt voor meer bewegingsvrijheid.
• Superabsorberende vezels voor
hoge en snelle absorptie met
optimale retentie2
• Zeer hoge fexibiliteit bij de
gewrichten (heup, knie, enz.)4

Safetac® technologie
Safetac is een unieke en gepatenteerde adhesietechnologie die pijn voor
de patiënt en trauma aan de wond minimaliseert. Safetac is uitsluitend
beschikbaar bij wondverbanden van Mölnlycke Health care, waaronder
Mepilex Border Post-Op, Mepilex wondverbanden, Mepitel, Mepiform en
Mepitac.
Surf voor meer informatie naar www.safetac.com

Traditionele kleefagen hechten zich
alleen aan de tophuidcellen. Daardoor
kleeft het verband plaatselijk harder
om ter plaatse te kunnen blijven.

Safetac vormt zich naar de huidporiën
en sluit daarbij de wondranden goed
af. Het kleeft bovendien niet in een
vochtig wondbed.

Gebruiksaanwijzing

Open de steriele verpakking en haal het verband eruit.

Open het smallere gedeelte van het schutblad en
fixeer de Mepilex Border Post-Op op de huid.

Hoge flexibiliteit biedt meer bewegingsvrijheid voor
de patiënt

Haal eerst het smalle schutblad weg en dan het
brede schutblad

Hoe Mepilex Border Post-Op werkt
Mepilex Border Post-Op is een absorberend, zelfklevend, flexibel en chirurgisch wondverband dat zeer efficiënt absorbeert
en chirurgisch exsudaat vasthoudt. De Safetac-laag minimaliseert risico op blaarvorming1 en verzekert dat het verband
verwisseld kan worden zonder de wond of omliggende huid te beschadigen of de patiënt bloot te stellen aan bijkomende
pijn3. De Safetac-laag sluit de wondranden af, zodat het exsudaat niet verder kan doorsijpelen naar de omliggende huid. Dit
minimaliseert het risico op maceratie6, 7, 8. De Flex technologie zorgt voor een hoge flexibiliteit bij gewrichten zoals de heup
en knieën waardoor de patiënt meer bewegingsvrijheid heeft4.

Voordelen van Mepilex Border Post-Op

Frequentie van verbandwissel

• Minimaliseert risico op blaarvorming1

Mepilex Border Post-Op kan meerdere dagen op de wond blijven,
afhankelijk van de conditie van de wond en de omliggende huid,

• Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissel3

of volgens lokale richtlijnen.

• Exsudaatmanagement geoptimaliseerd voor post-operatieve
wonden2

Indicaties

• Hoge fexibiliteit die bewegingsvrijheid biedt aan de patiënt4

• Exsuderende wonden
• Acute wonden, zoals chirurgische wonden.

• Minimaliseert het risico op verkleving aan hechtingen en
nietjes1
• Sluit wondranden af en vermindert het risico op maceratie6, 7, 8
• Kan opgelicht en teruggeplaatst worden zonder dat de
adhesiekracht verloren gaat

Voorzorgsmaatregelen
• In geval van tekenen van klinische infectie, raadpleeg een
zorgverlener voor een zorgvuldige infectieverzorging.

• Brede transparante randen voor eenvoudige wondinspectie
• Bacterie- en virusbestendig (microben > 25nm)

• Niet gebruiken bij patiënten waarvan bekend is dat zij gevoelig
zijn voor het verband of één van de bestanddelen.

• Laat geen resten achter en kleine kans op huidirritaties en
-allergiën
• Douchebestendig

Mepilex Border Post-Op assortiment
Art. nr

Afm. verband
(cm)

Afm.wondkussen
(cm)

Absorptie

Stuks/RET

Stuks/TRP
80

495100

6x8

3x5

Gem-hoog

10

495200

9x10

4,5x6

Gem-hoog

10

70

495300

9x15

4,5x10

Gem-hoog

10

100

495400

10x20

4,5x14,5

Hoog

10

120

495450

10x25

4,5x19,5

Hoog

10

60

495600

10x30

4,5x24

Hoog

10

40

495650

10x35

4,5x29

Hoog

10

50
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Elke maat is geoptimaliseerd wat betreft absorptie, flexibiliteit en kleefkracht. De maten
vanaf 20 cm hebben een absorberend kussen voor sterk exsuderende wonden en de kleinere
maten hebben een absorberend kussen voor gematigd tot sterk absorberende wonden.

