
Artikkelnummer Størrelse i cm Antall i eske Antall i kartong

595200 7,5 x 7,5 5 50

595300 10 x 10 5 50

595000 12,5 x 12,5 5 50

595400 15 x 15 5 50

595600 15 x 20 5 50

9 av 10 pasienter føler at såret påvirker 
livskvaliteten deres13.

Sår skal heles. Pasienter trenger behandling. 
Sykepleiere trenger tid. Budsjettene er 
stramme. Utfordringen er å finne en bandasje 
som er behagelig og sitter på så lenge som den 
skal, samtidig som alle øvrige krav er dekket.

Diabetisk fotsår Venøst leggsår Trykksår

Traumatisk sår Hudflenge

Safetac ® for 
skånsomme 

bandasjeskift8

Absorberer 
sårvæsken med 
minimal svelling7

Følg spredningen 
av  sårvæske  

uten  å  løfte  på 
bandasjen3

Innkapsling  av 
bakterier5

Transporterer 
sårvæsken for 

maksimal 
utnyttelse6

Flex-teknologi for 
føyelighet4 

Mepilex® Border Flex er utformet for en rekke 
væskende sår som:

Mepilex® Border 
Flex kan også 
brukes som del av 
en forebyggende 
behandling for å 
unngå hudskade, 
f.eks. trykksår.

Intelligent væskehåndtering
Gjør deg trygg på at du kan la bandasjen sitte lenger på og 
fortsatt opprettholde et optimalt miljø for sårheling.

1. Rask absorpsjon med minimal svelling:  
Skumlaget absorberer raskt både normal og tyktflytende 
sårvæske9,10 og den håndterer sårvæske bedre enn sammenlignbare 
bandasjer11. 

2. Maksimerer kapasiteten ved å transportere sårvæske:  
Sårvæsken transporteres vekk fra såret og fordeles over hele 
bandasjeflaten for å øke fordampingen og redusere svellingen6,7

3. Innkapsler bakterier:  
De superabsorberende fibrene i retensjonslaget hindrer at bakteriell 
sårvæske trenger tilbake til såret, selv under kompresjon5, samtidig 
som baksidefilmen forhindrer ytre kontaminering12.

4. Overvåking av sårvæsken uten å fjerne bandasjen:  
Med væskeindikatorsystemet kan du overvåke og registrere 
sårvæsken uten å forstyrre sårhelingen3.

Vår dokumenterte Safetac®, mykt sårkontaktlag i silikon, 
reduserer smerte og skade på huden og risikoen for 
maserasjon, sammenlignet med tradisjonelle (heftende) 
bandasjer14,15.

Mepilex® Border Flex er også vannavvisende, så pasientene kan 
dusje16. Fest kantene før dusjing, for å sikre lengre brukstid.

gjennomsnittlig brukstid 
på flere typer sår1

5,5 dager

Sitter på. 
Optimal føyelighet

Brukerveiledning

Unik Flex-teknologi = 360° fleksibilitet

Y-kuttene utvides ved bevegelse:

Rask absorpsjon med minimal svelling og maksimal kapasitet ved transport av 
sårvæsken6,7:

Rask absorpsjon
Transporterer  

sårvæsken med 
spredningslaget

Bedre væskehånd-
teringskapasitet

Sveller minimalt+ = +
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Gå til molnlycke.no for å finne ut 
hvordan Mepilex® Border Flex- 
bandasjer kan hjelpe pasientene 
dine, teamet og budsjettet ditt.

Dette er Mepilex® Border Flex
Vår neste generasjon fleksible bandasje er utviklet for å sitte på lenger 
og har unik formbarhet, slik at sykepleierne får bedre tid, lederne sparer 
penger og pasientene får økt livskvalitet1,2.

Firkantet

Artikkelnummer Størrelse i cm Antall i eske Antall i kartong

583500 7,8 x 10 5 50

583300 13 x 16 5 35

583400 15 x 19 5 40

Oval
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Slik appliseres M
epilex

® B
order Flex

Slik fungerer sårvæ
skeindikatorsystem

et
S

årvæ
skeindikatorsystem

et gjør deg trygg på at du kan la bandasjen sitte på lenger
3.

S
årvæ

skeovervåkingen er 
et nett m

ed ekvidistante 
prikker.

f.eks. 4 x 4 cm
N

år sårvæ
sken spres ser 

du et antall prikker som
 

gjenspeiler væ
skevolum

et i 
bandasjen.

f.eks. 8 x 10 cm
D

u kan følge utviklingen 
ved å notere antall prikker 
sårvæ

sken dekker.

f.eks. 10 x 14 cm
Vurder å skifte bandasjen 
når sårvæ

sken næ
rm

er seg 
kantene av bandasjen*.

1.  F
jern det m

idtre 
releasepapiret.

2. A
ppliser på såret.

3.  F
jern det andre 

releasepapiret.
4.  F

jern det tredje 
releasepapiret.

5.  G
latt ut kantene.

* H
yppigheten av inspeksjon av såret og bandasjeskift er basert på klinisk avgjørelse og skal skje etter behandlende leges skjønn
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Forebygging av trykksår
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