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Parannetut käyttöominaisuudet tunnetuille
Mepilex® Border Sacrum ja Mepilex® Border Heel sidoksille
Optimoitu pakara-alueen tiiviys
antaa paremman suojan korkean
riskin sakraalialueilla1

Mepilex®
Border
Sacrum

Optimoitu sidoksen muoto
parantaa suojausta korkean
riskin alueilla1
Näkyvät käsittelyulokkeet
kertovat käyttäjälle mistä
pidetään kiinni sidosta uudelleen
asetettaessa

SAMA ainutlaatuinen
ja suojaava
5-kerrosrakenne

Mepilex®
Border
Heel

Paremmat, paksummat
sidoksen reunat
mahdollistavat tehokkaan
käsittelyn1

Tuote ulottuu peittämään
mediaali ja lateraali malleolit,
joka parantaa suojausta1

Sama upea tuote:

Parannetut käyttäjäominaisuudet:

✔ Sama 5 -kerrosrakenne

✔

Käsittelyulokkeet

✔ Samat materiaalit

✔

Eritteiltä suojaavat siivekkeet pakaravaossa sacrum -tuotteella

✔ Sama kiinnitys

✔

Paksummat reunat tehokkaampaan käsittelyyn1

✔ Sama suojaava sidosrakenne

✔

Optimoidut muodot parantavat suojausta korkean riskin 		
alueilla1

✔ Sama painehaavojen ennaltaehkäisyn näyttö
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’Mitä käyttäjämme sanovat’
Jopa 28% korkeampi yleisvaikutelma
Mepliex Border Sacrum -sidoksen
helppokäyttöisyydestä verrattuna muihin
saatavilla oleviin sidoksiin1

Yleisvaikutelma1

Jopa 65% korkeampi yleisvaikutelma
Mepliex Border Heel -sidoksen
helppokäyttöisyydestä verrattuna muihin
saatavilla oleviin sidoksiin1

Yleisvaikutelma1

Hyödyt
✔ Käsittelyulokkeet helpompaan ihon tarkkailuun
✔ Paksummat reunat parempaan käsittelyyn ja paikallaan pysymiseen
✔ Itsekiinnittyvä – ei tarvetta lisäkiinnitykselle
✔ Minimoi kipua ja traumaa sidosten vaihdon yhteydessä2-4
✔ Voidaan käyttää useita päiviä
✔ Voidaan asettaa uudelleen menettämättä kiinnitymisominaisuuksia
Ennaltaehkäisyyn

Hoitoon

Käytettäessä Mepilex® Border Heel ja Mepilex® Border Sacrum
sidoksia ennaltaehkäisyyn, on niiden todistettu auttavan
suojaamaan ihoa paineen, venytyksen, kitkan ja mikroilmaston
aiheuttamilta vaurioilta5. Safetac® -kerros suojaa ihoa ylläpitämällä
optimaalisen asennon ja vähentämällä kitkaa ja venytystä potilas/
sidos välipinnassa2. Safetac® -kerros mahdollistaa sidoksen
uudelleenasettamisen ihon tarkistuksen jälkeen.

Käytettäessä Mepilex® Border Heel ja Mepilex® Border Sacrum
sidoksia haavojen hoitoon, ne imevät ja pidättävät haavaeritteitä
tehokkaasti1 sekä ylläpitävät kosteaa haavaympäristöä. Safetac®
-kerros sulkee haavan reunat, estää haavaeritteen pääsyn
ympäröivälle iholle ja näin minimoi maseraation riskiä6. Safetac®
-kerros mahdollistaa sidoksen vaihdot ilman vauriota haavalle tai
ympäröivälle iholle,1 eikä altista potilasta ylimääräiselle kivulle3.

Kiinnitä huomiota oikeaan sidoksen asettamiseen.
Lisätietoa asettamisohjeessa.
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Product application guide

Häntäluu

Asettamisohjeet.

Mepilex® Border Sacrum valikoima‡

Mepilex® Border Heel valikoima‡

Tuotenro

Koko

Kpl / RET

Kpl / TRP

Tuotenro

Koko

Kpl / RET

Kpl / TRP

282450

22 x 25 cm

5

30

282750

22 x 23 cm

6

30

282050

16 x 20 cm

5

40

282500

15 x 15 cm (vanha muotoilu)

5

50

‡ Steriilisti yksittäispakattu

‡ Steriilisti yksittäispakattu
Viitteet: 1 Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care (GMCS-2017-058) 2017 2. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 4. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum
corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001 5. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012 6. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS,
Toronto, Canada, 2008
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