
Veiledning for bandasjeskift

Din behandler har valgt Mepilex® Border Flex bandasje til såret ditt.

Når skal bandasjen skiftes:

Din behandler anbefaler at du 
skifter bandasjen (fylles ut av helsepersonell):

Kontakt helsepersonell hvis du trenger 
hjelp eller veiledning.

Slik legger du på Mepilex® Border Flex:

1.  Vask hendene med såpe og varmt vann  
i 20 sekunder.

2.  Rens såret slik din behandler har vist deg,  
og tørk den omkringliggende huden grundig.

3.  Sårputen skal overlappe den tørre huden 
omkring såret med minst 1–2 cm. 

4.  Ta tak i den 
største delen av 
beskyttelsespapiret, 
og trekk det 
litt bakover.

5.  Legg den heftende 
siden av bandasjen 
over såret.

6.  Fjern mer av den 
største delen av 
beskyttelsespapiret, 
og glatt ut 
mot kantene.

7.  Fjern det andre 
beskyttelsespapiret, 
og glatt ut mot 
alle kantene.

Mepilex Border Flex håndteres og legges på av helsepersonell. Dersom helsepersonell ikke er tilgjengelig, kan du eller en  
omsorgsperson måtte foreta bandasjeskiftet. Produsenten tar ikke noe ansvar når appliseringen av bandasjen foretas av slike personer.  
Hvis Mepilex Border Flex legges på av en person som ikke er helsepersonell, så skjer dette helt og holdent på brukerens egen risiko.

Bandasjen har et stiplet 
mønster slik at det 
er enklere å overvåke 
hvor mye væske den 
har absorbert.

F.eks. 8 x 10 cm. Væsken 
kapsles inn og vil fordele 
seg utover i bandasjen 
uten kontakt med såret.

F.eks. 4 x 4 cm. Væsken vil 
gradvis vises på baksiden 
av bandasjen.

Vurder å skifte bandasjen 
når sårvæsken nærmer 
seg kantene av bandasjen.
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Viktig å huske på:
  Misfarging på baksiden av bandasjen  

er helt normalt

   Bandasjen kan ligge på i inntil 7 dager, 
avhengig av tilstanden til såret og den 
omkringliggende hud

  Bandasjen kan brukes i dusjen

  Mepilex Border Flex er kun til engangsbruk  
og skal ikke brukes flere ganger.


