Bruk bandasjen
din riktig
Pasientinformasjon

Mepilex® Border Post-Op
er valgt for å behandle
operasjonssåret ditt
Her får du litt informasjon og
tips om bandasjen
La bandasjen sitte på
Bandasjen er utviklet for å sitte på så lenge som mulig. Husk at
den første bandasjen ble lagt på i renest mulig omgivelser på
operasjonsstua. Hver gang du skifter eller løfter den for å ta en
kikk, risikerer du å eksponere operasjonssåret for forurensning og
økt risiko for infeksjon. Så la den være på plass, ikke skift den eller
løft på den, med mindre du får beskjed om det av en helsearbeider.
Hvis helsearbeideren ber deg om å skifte bandasjen, kan du
skanne denne QR-koden eller gå til www.molnlycke.no for
veiledning om skifte/påføring.

Skiftes bare når det er nødvendig
Ikke bli redd hvis du ser blod i bandasjen!
Mepilex® Border Post-Op er utviklet for å effektivt absorbere
store mengder blod og fjerne det fra operasjonssåret, ved å
låse det inne i puten i midten av bandasjen.

Skifte ikke nødvendig!

Skifte nødvendig!

• I sjeldne tilfeller blør
operasjonssåret så
mye at bandasjen blir
gjennomtrukket. Hvis dette
skjer, tar du kontakt med
helsearbeideren for råd.

• N
 år du kler på deg skal
du være forsiktig så ikke
bandasjen dras av.

•	Du kan trygt ta en dusj
med bandasjen på, men
unngå å sprute vann direkte
på bandasjen. Ikke ta et bad
eller en svømmetur.

•

Du trenger ikke å bekymre
deg over smerte ved fjerning
av bandasjen. Bandasjen er
utviklet for å minimere smerte
ved fjerning. Det er ikke behov
for noen spesiell teknikk, bare
dra fra et hjørne av bandasjen
og fjern den.

Ytterligere informasjon om Mepilex® Border Post-Op:

6 × 8 cm
9 × 10 cm
10 × 15 cm
10 × 20 cm
10 × 25 cm
10 × 30 cm
10 × 35 cm
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