Mepilex® Lite klippeguide - forebyggelse
af tryksskader under medicinsk udstyr
Mepilex® Lite beskytter huden, absorberer fugt og har vist sig at beskytte skrøbelig hud fra
eksterne påvirkninger, såsom friktion og tryk som følge af hyppig brug af medicinsk udstyr1,2.
Ansvarsfraskrivelse: Den profylaktiske anvendelse af bandager til at reducere risikoen for medicinsk udstyrsrelaterede tryksår er godt rapporteret. Men anvendelse
under personlig beskyttelsesudstyr (PPE), med hensyn til opretholdelse af en forsegling og potentiel indvirkning på virusoverførelse, er ikke testet af Mölnlycke eller
andre, så vidt vides.

• Mepilex Lite kan nemt klippes til i
den ønskede form

• Når du klipper i Mepilex Lite,
efterlad beskyttelespapiret på

• Mepilex Lite giver blid vedhæftning
til huden med Safetac® teknologi3

Illustrationer eksemplificerer områder til beskyttelse under medicinsk udstyr

Klippevejledning
Vælg en bandagestørrelse som kan dække det berørte område og klip for at tilpasse omkring specifikke
patientbehov/kropskonturer eller udstyrsformer. Applicér med den klæbende side mod såret.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri skal ikke fortolkes som lægepraksis eller erstatte en uafhængig medicinsk vurdering af en patient udført af en kliniker. Denne information,
inkluderet, men ikke begrænset til, forslag til produktets anvendelsestid, produktvalg og foreslået anvendelse er baseret på generaliseringer og tager ikke hensyn til de unikke
egenskaber ved den enkeltes sår. Hver patients kliniker forbliver eneansvarlig for at vurdere sværhedsgraden af patientens sår, bestemme den passende behandling og styre
behandlingen af såret.
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