
Mepilex Border Lite 
Samolepící měkké silikonové krytí
• Při snímání krytí nedochází k traumatu rány ani okolní kůže

• Multifunkční použití

• Dobře se přizpůsobí tvaru těla

• Minimalizuje riziko macerace

Technologie Safetac®. Méně traumatu. Méně bolesti.TM

Safetac je patentovaná technologie měkkého silikonu. Krytí s technologií Safetac jsou 
atraumatická nejen při nošení, ale i během převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány, 
okolní kůže a bolest pacienta. Předcházejí také riziku macerace tím, že utěsní okraje rány 
a nedovolí tak průsaku exsudátu na okolní kůži. 

Pro více informací navštivte www.molnlycke.com
Safetac - nedochází k žádnému strhávání kožních buněk Tradiční lepidlo – dochází k strhávání kožních buněk

Dvouvrstvá poduška
• Absorbuje exsudát

Vrstva Safetac®  

(měkký silikon)
• Při snímání krytí 

 nedochází k traumatu 

 rány ani okolní kůže
• Minimalizuje riziko macerace

Svrchní film 
• Prodyšný
• Voděodolný
• Odolný proti bakteriím



Ránu obvyklým způsobem vyčistěte.
Odstraňte ochrannou fólii.

Přiložte krytí lepící stranou na ránu.
Nenatahujte.

Symbol a značka slova jsou registrované obchodní značky společnosti
Mölnlycke Health Care nebo značky, o jejichž registraci již firma zažádala.

Mölnlycke Health Care, s.r.o.
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3
Tel. +420 221 890 517 
Fax +420 224 817 582
www.molnlycke.com

Přehled velikostí Mepilexu Border Lite

Kód VZP Číslo výrobku Velikost cm Ks v balení Ks v kartonu 

81473 281000 4x5 10 70

81474 281100 5x12,5 5 65

81475 281200 7,5x7,5 5 70

81476 281300 10x10 5 50

Výhody krytí Mepilexu Border Lite
• Dobře se přizpůsobí ráně, jelikož je tenké a poddajné 
• Široký výběr rozměrů
•  Minimalizuje trauma a bolest během převazu

Oblasti použití
Krytí Mepilex Border Lite bylo vyvinuto k ošetření celé řady 

neexsudujících až mírně exsudujících ran, jako jsou bércové 

vředy, vředy na chodidlech a traumatické rány jako například 

odřeniny, řezné rány, zranění prstů, puchýře a stržená kůže. 

Krytí Mepilex Border Lite lze rovněž používat k ochraně 

porušené a/nebo křehké kůže. 

Použití krytí Mepilex Border Lite

Příklady použití Mepilexu Border Lite
• Rány u malých dětí
• Řezné rány
• Ochrana křehké kůže
• Problémové partie těla
• Vhodná náplast na cesty  (cykloturistika apod.)
• Tržné rány
• Odřeniny
• Roztržená kůže
• Puchýře

Poznámka
Vyskytnou-li se klinické příznaky infekce, je nutné před dalším 

použitím krytí Mepilex Border Lite zahájit odpovídající léčbu. 
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281500 15x15 5 50


