
  Absorberend semi-permeAbel niet verklevend 
verbAnd 

mesorb® is een zacht, sterk absorberend verband, in staat grote hoeveelheden 
wondvocht vast te houden. de semi-permeabiliteit belet dat doorsijpelend 
wondvocht kleren of beddengoed zou bevuilen. 

sterk absorberende kern 
• Houdt wondvocht efficiënt 
vast 

verdampende ruglaag 
• Biedt meer patiënten-
comfort 
• Bedekt zijkanten  en 
vermijdt zo zijdelingse 
lekkage 

Hypoadherente Waterafstotende barrière 
wondcontactlaag • Voorkomt lekkage en 
• Biedt meer besmetting 
patiëntencomfort 



 

 

 

 

  

 

Gebruiksaanwijzing 

Fixeer mesorb® met een geschikt 
fixatiemiddel (bv. mefix®, mepore® 
Film of tubifast®). 

Haal het verband uit de verpakking. breng mesorb® aan op de wond of 
op het gekozen primair verband 
en zorg voor minstens 1 cm over-
lapping op de omringende huid. 

Hoe mesorb werkt 

via de wondcontactlaag en de verspreidingslaag wordt het wondvocht getransfereerd naar de sterk absorberende 
kern van mesorb®. deze kern dient tevens als een beschermend en verluchtend wondkussen. de waterafstotende 
ruglaag voorkomt dat de wond besmet zou geraken en beschermt kleren en beddengoed tegen lekkages. 
doordat de ruglaag doorloopt tot aan de zijkanten, wordt eveneens lekkage aan de zijkanten vermeden. 

voordelen toepassingen 

• Hoge absorptiecapaciteit • Vochtige tot zeer natte wonden 

• Beschermend wondkussen • Als primair verband (rechtstreeks op de wond) 

• Luchtdoorlatend • Als secundair verband in situaties waar een hoge absorptie 

vereist is, bv. in combinatie met mepitel® of mepilex® transfer • Kostenefficiënt 

• De unieke barrière tegen doorsijpelend vocht vermindert 
het aantal verbandwisselingen en voorkomt vlekken op 

Frequentie van verbandwisselskleren en beddengoed 

mesorb® kan meerdere dagen op de wond blijven, voorzorgsmaatregelen afhankelijk van de wondconditie of zoals voorgeschreven. 

Alleen na positief advies van een wondzorgspecialist mag 

mesorb® gebruikt worden bij geïnfecteerde wonden. 

mesorb assortiment (steriel verpakt) 

Art. nr Afm. (cm)   Z-indexnr. stuks/ret stuks/trp 

677001 10x13 15347699 50 400 

677201 13x15 15347710 50 300 

677401 10x23 15347702 50 300 

677601 15x23 15347729 50 300 

677701 23x25 15347737 30 120 

677801 23x30 15347745 30 120 
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