Douchebestendig, transparant, zelfklevend,
absorberend flmverband
Mepore® Film & Pad is een douchebestendig, transparant, zelfklevend, absorberend
flmverband.
Het aanbrengsysteem is ontwikkeld voor een gemakkelijk gebruik.
Het discreet design trekt minder de aandacht, wat uw patiënt als comfortabel ervaart.

Sterk absorberend
wondkussen met een nietinklevende wondcontactlaag
voor meer patiëntencomfort
en langere draagtijd

Ondersteunende
beschermfolie en papieren
frame, voor een gemakkelijke
en aseptische applicatie

Transparante, ademende,
douchebestendige flm voor
patiëntencomfort en een
langere draagtijd

Waterproof en impermeabel
voor virussen en bacteriën

Huidvriendelijke
kleeflaag voor zachte
en veilige fxatie

Gebruiksaanwijzing

Verwijder de beschermfolie. Positioneer het
verband. Het verband niet uitrekken bij het
aanbrengen.

Bij het aanbrengen van het verband de
papieren frames en de twee witte papieren
zijflapjes verwijderen.

Leg uw hand een aantal seconden over het
verband zodat het verband goed blijft kleven.

Hoe werkt Mepore® Film en Pad?

Toepassingen

Dankzij het hoog absorberend wondkussen en de hoge
verdamping met de flm op de rugzijde, biedt het verband
een goed wondvochtbeheer. Mepore® Film & Pad biedt een
flexibele, transparante beschermlaag. Het past zich perfect
aan aan lichaamscontouren en oneffen oppervlaktes. De
huidvriendelijke polyacrylaat kleefstof zorgt voor een veilige
fixatie en is tegelijk zacht voor de huid. Mepore® Film & Pad
verbanden zijn gemakkelijk in gebruik, laten een steriel gebruik
toe, ook bij het dragen van handschoenen.

• droge tot vochtige wonden
Zoals: postoperatieve wonden, snijwonden, schaafwonden

Voorzorgsmaatregelen
Mepore® Film & Pad niet gebruiken bij patiënten gevoelig
aan acrylaat kleefstof. Breng het verband aan zonder tractie
uit te oefenen om beschadigingen aan de huid te voorkomen.
Bij klinische tekenen van infectie een adequate behandeling
instellen.

Voordelen van Mepore® Film & Pad
• meer comfort dankzij de elastische, ademende film
• beter patiëntencomfort dankzij zeer goed ademende, zachte,
elastische non-woven
• makkelijke applicatie dankzij eenvoudig te verwijderen
schutblad
• beter patiëntencomfort en langere draagtijd dankzij
absorberend wondkussen met nauwelijks verklevende
wondcontactlaag
• goede en huidvriendelijke fixatie dankzij kleeflaag op
waterbasis en zonder oplosmiddelen
• douchebestendig
• transparant

Assortiment Mepore® Film & Pad (steriel)
Afmetingen Wondkussen CNK-code Art.nr. Stuks/
Stuks/
(in cm)
(in cm)
doos transportverp.
4x5
1,5x2,5
2539-120 275100
85
340
5x7, Ovaal
2,5x4
2539-138 275200
85
340
5x7
2,5x4
2539-146 275300
85
340
9x10
4,5x5
2539-153 275400
30
180
9x15
4,5x10
2539-161 275500
30
240
9x20
4,5x15
2539-187 275600
30
240
9x25
4,5x20
2539-195 275700
30
150
9x30
4,5x25
2539-211 275800
25
125
9x35
4,5x30
2539-229 275900
25
100
4x5
5x7, Ovaal
5x7
9x10
9x15
9x20

1,5x2,5
2,5x4
2,5x4
4,5x5
4,5x10
4,5x15

2509-537
2509-545
2509-552
2509-560
2509-578
2509-586
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275110
275210
275310
275410
275510
275610

5
5
5
5
5
5

70
70
70
50
50
40

