
Mepilex XT Absorbuojantis silikono  tvarstis 
su kanalais eksudatui sugerti

Pasirūpinkite eksuduojančiomis žaizdomis

Kvėpuojanti išorinė poliuretano plėvelė

· Neperšlampa
· Nepraleidžia virusų ir bakterijų >25nm

Poliuretano putų sluoksnis 

· Sugeria daugiau eksudato
· Lankstus ir lengvai pritaikomas

Tvarsčiai su Safetac® sumažina skausmą ir nepažeidžia odos

Safetac silikono sluoksnis švelniai prilimpa prie sveikos odos, 
tačiau nelimpa prie pačios žaizdos ir taip apsaugo nuo aplinkinės 
odos ir žaizdos guolio pažeidimo bei nesukelia skausmo keitimo 
metu. Taip pat sukuria sandarumą prie žaizdos kraštų ir apsaugo 
nuo pratekėjimo ir maceracijos. 9,10,13-15

Sugeria mažos ir didelės klampos eksudatą3,4

Ultra-absorbuojantis putų tvarstis su integruotais 
kanalais sugeria eksudatą, ištraukdamas jį iš žaizdos 
guolio, ir paskirsto per visą putų sluoksnį.

• Sugeria daugiau eksudato nei kiti tvarsčiai2

• Sugeria klampų ir neklampų eksudatą3,4

• Sugeria eksudatą greičiau nei kiti tvarsčiai3-5

• Efektyvus visose eksuduojančių žaizdų stadijose6

• Reikia mažiau tvarsčio keitimų palyginus su kitais 
tvarsčiais7



Kaip naudoti Mepilex® XT
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1. Išvalykite žaizdą. Kruopščiai 
nusausinkite aplinkinę odą. 
Nuimkite apsauginę plėvelę.

2. Siekiant geriausių rezultatų, 
tvarstis turi dengti sausos aplinkinės 
odos 1-2 cm su mažesniais 
dydžiais (iki 12.5x12.5 cm) ir 5 cm 
su didesniais dydžiais, siekiant 
apsaugoti nuo maceracijos ir saugiau 
fi ksuoti tvarstį. Esant poreikiui, 
galima tvarstį kirpti. Netempti.

3. Esant poreikiui, fi ksuokite 
Mepilex XT papildomu tvarsčiu.

Kaip Mepilex XT veikia
Mepilex XT yra minkštas ir švelniai priglundantis silikono 
tvarstis su integruotais kanalais eksudatui, specialiai 
sukurtais greitai sugerti ir nukreipti3-5 eksudatą į 
absorbuojantį sluoksnį. Safetac technologija “uždaro” 
žaizdos kraštus ir apsaugo nuo eksudato pratekėjimo ant 
aplinkinės odos, tokiu būdu sumažinant maceracijos riziką13. 
Safetac užtikrina, kad tvarsčio keitimo metu nebūtų pažeista 
žaizda bei aplinkinė oda ir pacientas nepatirtų skausmo14,15.

Naudojimo sritys
Mepilex XT tinka visoms eksuduojančioms žaizdoms visose 
gijimo stadijose6, tokioms kaip kojų ir pėdų opos, pragulos ir 
trauminės žaizdos.

Atkreipti dėmesį
• Nenaudoti, jei pacientai yra jautrūs tvarsčiui ar jo 

sudedamosioms dalims.

• Esant infekcijos požymiams, kreiptis į sveikatos priežiūros 
specialistą dėl tinkamo gydymo.

• Nenaudoti Mepilex XT kartu su oksiduojančiomis 
medžiagomis, tokiomis kaip hipochlorito tirpalai ar 
vandenilio peroksidas.

• Mepilex XT gali būti naudojamas kartu su kompresinėmis 
priemonėmis.

Mepilex XT pakuotės (sterilios)

Art. Nr. Dydis cm Vnt/pak. Vnt/transp pak.

211100 10 x 10 5 70

211400 20 x 20 5 20
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