Schuimverband met exsudaatafvoerkanalen

Snelle absorptie van alle types wondexsudaat, ook viskeus.1
Mepilex® XT is een zacht, flexibel schuimverband2 geschikt voor de behandeling van
weinig tot matig exsuderende chronische wonden in alle stadia van de wondheling.
Het beschikt over unieke, geïntegreerde exsudaatafvoerkanalen die zowel laag als
hoog viskeus exsudaat absorberen3.

Snellere absorptie
• Absorbeert elk type1
exsudaat sneller dan andere
schuimverbanden

Flexibel verband
• Geschikt voor weinig tot matig
exsuderende wonden, inclusief
wonden met fbrineus beslag3
• Vereenvoudigt het
verbandbeleid: geschikt voor
alle types wondexsudaat

Klinisch bewezen:
Safetac technologie
• Minder pijn tijdens
verbandwissels3,4
• Minder trauma voor de wond
en de omliggende huid2,4,5
• Minder risico op lekkage en
maceratie6
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Polyurethaan ruglaag
Bacterie, virus en douchebestendige flm
(microben >°25nm).7
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Absorptielaag
Polyurethaan schuimkussen met unieke exsudaatafvoerkanalen
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Unieke exsudaatafvoerkanalen
• Absorberen hoog viskeus exsudaat, weg van het wondbed3
• Minimaliseert het risico op maceratie6
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Wondcontactlaag met Safetac® Technologie

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig de wond in overeenstemming met
lokale richtlijnen. Droog de omliggende huid
zorgvuldig. Verwijder de schutbladen.

2. Mepilex XT moet de droge, omliggende
huid met minstens 1-2 cm overlappen
voor afmeting 10x10 cm en 5 cm voor de
grotere maten om de omliggende huid te
beschermen tegen maceratie en vervelling.
Fixeer het verband goed. Indien nodig, kan
Mepilex XT op maat van de wond worden
geknipt. Niet uitrekken.

3. Fixeer, indien nodig, Mepilex XT met Tubifast
2 Way Stretch, een zwachtel of ander
fxatiemiddel.

Voorzorgsmaatregelen

Indicaties

• Gebruik Mepilex XT niet bij patiënten waarvan bekend is dat zij
gevoelig zijn voor één van de bestanddelen van het verband.

Mepilex XT is geschikt voor verschillende exsuderende
chronische wonden in alle genezingsfases, zoals been- en
voetulcera, doorligwonden en traumatische wonden.

• Raadpleeg in geval van tekenen van klinische infectie een
zorgverlener voor een zorgvuldige infectieverzorging.
• Gebruik Mepilex XT niet in cominatie met oxiderende middelen
zoals hypochlorietoplossingen of waterstofperoxide.

Laag tot middelmatig exsudaatniveau, inclusief viskeus exsudaat.
Gele, rode en roze fase van het genezingsproces.

• Mepilex XT kan gebruikt worden onder compressie.

Frequentie van verbandwissel
Mepilex XT kan meerdere dagen ter plaatse blijven8 afhankelijk
van de conditie van de wond en de omgevende huid of volgens
advies van de zorgverlener.
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Mepilex XT assortiment (Steriel verpakt)
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