
• Vähentää kipua ja traumaa sidosvaihdon yhteydessä1-9

• Hellävarainen kiinnitys ja pysyy paikallaan6,7,23 

• Mepilex® Lite tuntuu mukavalta potilaalle6,10,11,17

• Pidättää eritteen ja voidaan helposti leikata muotoon*

Safetac® kerros

• Minimoi kipua ja ihovaurioita 
sidosvaihdossa1-9

•  Ei kiinnity kosteaan haavapohjaan,1,8 

ainoastaan kuivaan ihoon

• Sulkee haavareunat ja vähentää 
ohivuotojen ja maseraation riskiä9,10

Polyuretaanivaahtotyyny

• Imee haavaeritettä 5,10,11

•  Imukykyinen myös 
kompression alla8

• Erittäin muotoutuva6,8,10-12

Ohut imukykyinen vaahtosidos

Polyuretaanitaustakalvo

• Hengittävä8

• Vedenkestävä25

*Mepilexi Lite -sidosta ei tarvitse leikata haavan kokoon kun käytetään kompressiossa

Ilman Safetac -kiinitystä Safetac -kiinnityksellä

Safetac® teknologia. Vähemmän vauriota. Vähemmän kipua. 

Safetac® -sidosten on kliinisesti todettu vähentävän ihon ja haavan 
vaurioita sidosta poistattaessa13-16. Sulkemalla haavan reunat, se 
auttaa ehkäisemään maseraatiota15. Vähentämällä ihon ja haavan 
vaurioita, minimoidaan kipua sidosta poistattaessa13-15. 



Kuinka Mepilex® Lite -sidosta käytetään

3. Tarvittaessa lisäkiinnitä Mepilex Lite esimerkiksi
putkisidoksella tai muulla kiinnitysmateriaalilla.

2. Aseta kiinnittyvä puoli haavaa vasten. Poista toinen 
suojakalvo ja tasaa sidos ihoa vasten. Älä venytä sidosta.

1. Puhdista haava paikallisen hoitokäytännön mukaisesti. Kuivaa 
ympäröivä iho huolellisesti. Valitse sopivan kokoinen sidos. 
Sidoksen tulisi ulottua ympäröivälle iholle vähintään 1-2cm 
pienempien kokojen osalta ja 5cm suurempien kokojen osalta. 
Tarvittaessa sidosta voidaan leikata sopivaan muotoon. Poista 
ensimmäinen suojakalvo.

Kuinka Mepilex Lite toimii
Mepilex® Lite on ohut ja erittäin muotoutuva vaahtosidos, joka imee 
eritettä ja ylläpitää kosteaa haavaympäristöä. Safetac® -kerros 
sulkee haavareunat, estäen eritteen pääsemistä ympäröivälle 
iholle, vähentäen maseraation riskiä. Safetac kiinnitys varmistaa 
hellävaraisen sidosvaihdon. Mepilex Lite voidaan leikata moniin 
haavatyyppeihin ja hankalasti sidottaviin kehon alueisiin sopivaksi.

Mepilex Lite edut
• Minimoi kipua ja traumaa sidosvaihdon yhteydessä1-9

• Pysyy paikallaan, joten kädet vapautuvat kompressio tai
kiinnityssidoksen kiinnittämiseen7,8,23

• Edistää potilasmukavuutta käytön aikana, ohut ja
muotoutuva6,10,11,17-20

• Voidaan jättää paikoilleen sädetyksen ajaksi, kun käytetään yleisiä
energiarajoja ja absorboituneita annoksia18,19

• Voidaan käyttää lääkinnällisten laitteiden alla ihovaurioiden
ehkäisyyn24

• Sopii käytettäväksi kompressiosidosten alla8

• Voidaan leikata moniin haavatyyppeihin ja hankalasti sidottaviin
kehon alueisiin sopivaksi6

• Voidaan jättää paikalleen useaksi päiväksi, riippuen haavan
kunnosta tai hoitokäytännöistä7,8,10,21,23

• Voidaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen menettämättä
kiinnitysominaisuuksia6

• Alhainen iho- tai allergisen reaktion riski2,18,22

Mepilex® Lite valikoima (steriilisti yksittäispakattu)

Tuotenro Koko (cm) Kpl/osastopakk. Kpl/kuljetuspakk.

284000 6 x 8,5 5 70

284100 10 x 10 5 50

284300 15 x 15 5 50

284500 20 x 50 4 24
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Käyttöalueet
Mepilex Lite on suunniteltu monenlaiselle vähän tai ei lainkaan 
erittäville haavoille, kuten sääri- ja jalkahaavat, painehaavat, 
toisen asteen palovammat, sädehoidon aiheuttamat ihovauriot ja 
Epidermolysis Bullosa. Mepilex Lite -sidosta voidaan käyttää myös 
herkän ja/tai hauraan ihon suojana.

Huomio
Mikäli kliinisen infektion merkkejä ilmenee, konsultoi 
terveydenhuollon ammattilaista asianmukaista hoitoa varten.
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Vastuuvapauslauseke: Sidosten ennaltaehkäisevä käyttö lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien painehaavojen riskin 
vähentämisessä on hyvin raportoitu. Niiden käyttöä henkilösuojaimien alla, mahdollisiin vaikutuksiin tiiviyden 
ylläpitämiseen ja viruksen leviämiseen, ei kuitenkaan ole testattu Mölnlyckellä tai tietojemme mukaan muillakaan tahoilla.

Mepilex Lite -sidosten on osoitettu suojaavan herkkää ihoa ulkoisilta 
voimilta, kuten kitkalta ja paineelta, jotka johtuvat usein toistuvasta 
lääkinnällisten laitteiden käytöstä24,26


