Mepitel One
®

Bewezen superioriteit in pijnvermindering

Polyurethaan net
• De mazenstructuur laat enerzijds
erzijds toe dat
exsudaat vrij doorgelaten wordt
ordt naar een
secundair verband (indien nodig)
odig) en laat
anderzijds ook makkelijk een
n topische
behandeling toe
• Transparant voor eenvoudige
e inspectie
van de wond

Safetac® adhesielaag
• Minimaliseert pijn en trauma
voor, bij en na verbandwisseling1,2,9
• Kleeft niet in het vochtige wondbed,
enkel aan de droge huid
• Sluit zich goed aan rond de
wondranden waardoor er minder
kans op maceratie bestaat

• Kan tot 14 dagen3-7 ter plaatse blijven wat een ongestoorde wondgenezing toelaat en is meteen ook een
kostenefﬁciënte1,8 behandeling
• De unieke transparante en flexibele wondcontactlaag voor een betere wondheling en een aantoonbare superioriteit
in het minimaliseren van pijn bij een verbandwissel11

Mepitel One
Hoe werkt Mepitel One

Toepassingen

Mepitel One kan tot 14 dagen ter plaatse blijven , afhankelijk van
de wondconditie, waardoor de wondgenezing ongestoord kan
verlopen en nieuw weefsel niet belast wordt. De poreuse structuur
van Mepitel® One laat wondvocht gemakkelijk door in een secundair
absorberend verband. De Safetac® adhesielaag voorkomt verkleving
in de wond en zorgt voor atraumatisch verbandwisselingen.
De Safetac® adhesielaag sluit zich goed rond de wondranden aan
zodat exsudaat niet kan worden verspreid naar de omliggende huid
waardoor minder kans op maceratie bestaat.
®

3-7

Voordelen van Mepitel One
• Minimaliseert pijn en weefseltrauma bij verbandwisselingen.
• Kan tot 14 dagen ter plaatse blijven waardoor een ongestoorde
wondgenezing mogelijk is
• Maakt minder verbandwisselingen nodig
• Minimaliseert het risico op maceratie
• Behoudt zijn kwaliteit langer dan andere verbanden - laat geen
residus na en droogt niet uit
• Transparant voor een eenvoudige wondinspectie tijdens het gebruik
en tijdens het dragen
• Past zich zeer goed aan de lichaamscontouren aan wat het
patiëntencomfort ten goede komt
• Blijft goed ter plaatse zitten
• Minder risico op huidirritaties en allergieën
• Eénzijdige kleefaag

Mepitel® One is geschikt voor onder andere pijnlijke wonden, skin
tears, schaafwonden, handchirurgie, tweedegraadsbrandwonden,
traumatische wonden, blaarvorming, huidenten, bestraalde huid,
been- en voetulcera. Het kan ook gebruikt worden als beschermlaag
op niet-vochtafgevende wonden en op een fragiele huid.

Waarschuwing
Indien Mepitel® One wordt toegepast bij brandwonden afgedekt
met huidtransplantaten of bij huiddefecten na laserbehandeling,
kunnen er bij foutief gebruik afdrukken van het product op de
huid ontstaan.

Voorzorgsmaatregelen
• De wond moet regelmatig gecontroleerd worden op infecties
Bij klinische tekenen van infectie dient men een adequate
behandeling in te stellen
• Niet gebruiken bij Epidermolysis Bullosa patiënten omwille van
de sterkere huidadhesie
• Bij bloedende wonden of wonden met visceus exsudaat, Mepitel
One afdekken met een vochtig absorberend verband
• Bij fxatie van huidtransplantaten: het verband minimaal 5 dagen
ter plaatse laten
• Bij brandwonden: vermijd onnodige druk op Mepitel One bij
brandwonden die zijn behandeld met skin grafts
• Bij toepassing van Mepitel One na huidtherapie (met laser):
vermijd het uitoefenen van druk op Mepitel One. Til het verband
ten minste om de twee dagen op en breng het opnieuw aan

Gebruiksaanwijzing

Reinig de wond. Verwijder het
schutblad.

Breng Mepitel® One aan op de wond.

Mepitel One assortiment (steriel verpakt)
Z-Indexnr.

Artikelnr.

Afmeting (cm)

Stuks/ doos

15552055

289000

5x7

5

15552063

289200

8x10

5

15552039

289400

12x15

5

15552047

289650

18x27,5

5

Breng indien nodig bovenop Mepitel®
One een secundair absorberend
verband aan, bv. Mesorb.
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