Mepilex® Border Heel Asettamisohje

1. Kun iho/haava on valmisteltu, kuivaa alue
huolellisesti. Poista keskimmäinen suojakalvo
ja aseta sidos kantapään alle haluttuun
kohtaan.

2. Aseta sidoksen kiinnityvä osa (merkittynä
‘A’-käyttöohjeessa) kantapään taakse/
akillesjänteen päälle siten, että sidoksen
kapein kohta on kantapään pohjassa.

3. Poista suojakalvo toisesta alueen ‘A’
nilkkaläpästä. Aseta reunat ja painele sidos
tasaiseksi. Toista sama toisella puolella.
Älä venytä sidosta.

Älä venytä sidosta.

4. Aseta sidoksen kiinnittyvä osa (merkittynä
‘B’ -käyttöohjeessa) jalkapohjaan.
Älä venytä sidosta

5. Poista suojakalvo toisesta alueen ‘B’ läpistä
(läpät joissa käsittelyuloke). Aseta reunat ja
painele sidos tasaiseksi. Toista sama toisella
puolella.

6. Painele sidosta ja reunuksia hellävaraisesti
ihoa vasten, jotta koko sidos on kontaktissa
ihon kanssa.

Älä venytä sidosta.

Sidoksen alla olevan ihon tai haavan tarkistaminen

1. Vedä varovasti käsittelyulokkeista sidoksen
irottamiseksi.

2. Suorita ihontarkistus samalla kun pidät
sidosta lähellä alueen ‘A’ (katso kuva) reunaa.

3. Varmista, että sidos tulee alkuperäiseen
asentoon, ja että reunat ovat ehjät ja tasaiset.

Ennaltaehkäisy & 1. asteen painehaavat
• Päivittäinen tilanteen arviointi tuotteen alla ja dokumentointi.
• Avaa sidosta, arvioi ja kiinnitä uudelleen. Varmista, että reunaan
ei jää ryppyjä uudelleen kiinnitettäessä.
• Arviointi ja kirjaaminen.
• Poista ja vaihda sidos kolmen päivän kuluttua.
• Jatka hoitoa jos potilas edelleen riskissä.

Tuotenro. 282750
Koko
22 x 23 cm

2. asteen ja sitä syvemmät painehaavat
• Ohjeistuksen mukainen haavanhoito.
• Arviointi ja kirjaaminen.
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