Imukykyinen pehmeän silikonin vaahtosidos
•

Ei aiheuta vauriota haavalle ja sitä ympäröivälle iholle sidosta poistettaessa

•

Mukautuu hyvin kehon eri osiin

Ohut vaahtotyyny
•

Imee eritteitä

•

Mukautuu kehon muotoihin

•

Pysyy ehjänä

Kalvotausta
•

Läpäisee höyryä

•

Vedenkestävä

Safetac® kerros (pehmeä
silikoni)
•

Ei aiheuta vauriota haavalle
ja sitä ympäröivälle iholle
poistettaessa

•

Ei kiinnity erittävään kosteaan
haavapintaan, vaan kuivaan
ympäröivään ihoon

•

Vähentää maseraatioriskiä

NC029030610FI

Käyttöalueet
Mepilex Lite on suunniteltu vähän tai ei lainkaan erittävien
haa-vojen hallintaan, kuten sääri- ja jalkahaavat, painehaavat,
keski- syvät painehaavat, sädehoidosta johtuvat ihovauriot ja
niiden ennaltaehkäisy sekä Epidermolysis Bullosa. Mepilex
Lite voidaan käyttää myös hauraan ihon suojana,
kompression alla sekä yhdessä geelien kanssa.

Miten Mepilex Litea käytetään

Puhdista haava-alue yleisen käytännön
mukai-sesti. Kuivaa haava ympäröivä ihoalue
hyvin. Käytä suojakalvoa hyväksi sidoksen
paikalleen-asettelussa.

Aseta kiinnittyvä pinta haavaa
vasten.Mepilex Lite tulee ulottua vähintään
2 cm haavaa ympäröivälle iholle.
Tarvittaessa Mepilex Litea voidaan leikata.

Mepilex Liten edut
•

Ei vaurioita haavaa ja sitä ympäröivää ihoa sidosta
poistettaessa

•

Vähentää potilaalle aiheutuvaa kipua sidoksen
poiston yhteydessä

•

Vähentää maseraatioriskiä

•

Mukautuu hyvin kehon muotoihin

•

Ohut ja miellyttävän tuntuinen iholla

•

Helppo käyttää

•

Ylläpitää kosteaa haavaympäristöä

•

Voidaan leikata

•

Voidaan jättää paikoilleen sädetyksen ajaksi kun
käytetään yleisiä energiarajoja ja absorboituneita
annoksia.

Mikäli tarpeellista, varmista Mepilex
Liten kiinnitys teipillä, rullasidoksella tai
muulla kiinnitysmateriaalilla.

Huomaa
Mikäli haavassa esiintyy merkkejä kliinisestä infektiosta, ota
yhteyttä terveysalan ammatilaiseen infektiohoitoa varten

Safetac® Teknologia
Safetac on patentoitu pehmeän silikonin kiinnitymisteknologia.
Safetac takaa hellävaraisen ja varman kiinnittymisen. Safetac
vähentää haavalle ja sitä ympäröivälle iholle aiheutuvaa
vauriota ja kipua sidosta poistettaessa.
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Valikoima
Tuotenro
Koko cm
		
284000
284100
284300
284500

  6 × 8,5
10 × 10
15 × 15
20 × 50

Kpl/osastopakkaus

Kpl/kuljetuspakkaus

5
5
5
4

70
50
50
24
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