WONDVOCHTDOORLATEND SCHUIMVERBAND
•
•
•
•
•

Minimaliseert pijn en weefseltrauma
Transfereert exsudaat naar een secundair verband bij zeer natte wonden
Beschermt droge wonden of grote zones van fragiele huid
Geschikt voor moeilijk te verbinden lichaamsdelen
Vormt zich perfect naar de lichaamscontouren

Polyurethaan schuimlaag
• Transfereert exsudaat naar een secundair verband
• Vormt zich perfect naar de lichaamscontouren
• Bijzonder elastisch

Safetac® laag
• Atraumatisch bij
verbandwissels
• Kleeft niet in de wond
• Minder risico op maceratie

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 wondverbanden, Mepitel, Mepiform en Mepitac.
Surf voor meer informatie naar www.safetac.com

Traditionele kleeflagen 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

Reinig het wondgebied.
Verwijder het schutblad.

Zorg ervoor dat Mepilex® Transfer wordt
aangebracht met een overlap van minimum
5cm. Het verband niet uitrekken.

Gebruik bij natte wonden een geschikt
secundair verband (bv. Mesorb®) en fixeer
met Tubifast®, zwachtel, netverband...

Hoe Mepilex Transfer werkt
Mepilex® Transfer is een dun schuimverband, bedekt met Safetac® technologie. Het vormt zich perfect naar de
lichaamscontouren. Daarnaast verzekert het verband een direct contact met het wondbed en de omliggende huid, zelfs
op oneffen delen van het lichaam. Bij natte wonden transfereert Mepilex® Transfer het wondvocht naar een secundair aan
te brengen absorberend verband, bv. Mesorb®. Bovendien behoudt Mepilex® Transfer een vochtig wondmilieu.

Voordelen

Indicaties

• Transfereert wondvocht weg van de wond

• Droge tot zeer natte wonden

• Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels

• Oncologische wonden

• Vormt zich goed naar lichaamscontouren

• Blaarziekten zoals epidermolysis bullosa

• Kan op maat worden geknipt

• Grote dermatologische letsels of fragiele huid

• Zorgt voor een minimum risico op maceratie
• Biedt een goed draagcomfort voor de patiënt
• Mag eventueel ter plaatse blijven tijdens radiotherapie
in samenspraak met de radiotherapeut

Voorzorgsmaatregelen
Bij klinische tekenen van infectie een adequate behandeling
instellen

Mepilex Transfer assortiment
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