Mepiform

®

Selvheftende myk silikonbandasje for arrbehandling

Non-woven baksidefilm

Safetac® layer

•		 Pustende
•		 Vannavvisende

•		 Myk silikon hefteteknologi
•		 Minimerer smerte og skade ved fjerning1

Safetac® teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.
Bandasjer med Safetac teknologi er atraumatiske ved fjerning1.
Disse bandasjene minimerer skade på såret og den
omkringliggende huden2,3, som minimerer brukerens smerte1. Ved å
forsegle sårkantene forhindres maserasjon4.

Hudstripping ved bruk av
tradisjonelle heftemidler

Ingen hudstripping ved bruk
av Safetac teknologi

Mepiform® er en skånsom, selvheftende, myk, silikon-bandasje for arrbehandling. Bandasjen er utviklet for å
håndtere både gamle og nye hypertrofiske arr og keloider. Den kan også brukes forebyggende på lukkede sår
for å hindre arrdannelse.
• Klinisk bevist å redusere og forhindre arrdannelse
• Ikke nødvendig med ekstra fiksering5
• Former seg etter kroppen6
• Kan brukes under daglige aktiviteter7

Hvordan bruke Mepiform®

1. Fjern releasefilmen. Hvis nødvendig, klipp til
riktig fasong.

2. Appliser Mepiform på arret. Sørg for at huden
er ren, tørr, og fri for krem etc.

3. Reappliser etter daglig rengjøring av arret.

Fordeler med Mepiform
• Klinisk bevist å redusere og forhindre arrdannelse
• Fester seg skånsomt på skjør hud og vev, dette reduserer smerte ved
bandasjeskift
• Kostnadsbesparende da bandasjen kan brukes i flere dager
• Komfortabel å ha på da bandasjen former seg etter kroppskonturene
• Tynn og fleksibel

Slik fungerer Mepiform
Empirisk har topisk silikon vist seg å ha en positiv innvirkning på hypertrofiske
arr og keloider5,8. Det kan ta fra tre måneder opp til over ett år for å minimere
gamle arr, avhengig av arrvevets tilstand. Optimalt bør Mepiform brukes 24
timer i døgnet. Det anbefales at Mepiform fjernes én gang daglig, for eksempel
i forbindelse med dusjing eller bading, for å inspisere og rengjøre huden
under. Forebyggende bør Mepiform brukes i to til seks måneder, avhengig av
arrets tilstand.

Mepiform sortiment (steril)
Art.nr.

Størrelse i cm

Antall i eske

Antall i kartong

293100

4 x 30

5

50

293200

5 x 7,5

5

25

293400

10 x 18

5

35

Bruksområder
Mepiform er utviklet for å håndtere gamle og nye hypertrofiske arr, keloider
og lukkede sår. Mepiform kan også forhindre utviklingen av hypertrofiske og
keloide arr.

NB!
Skulle det oppstå maserasjon eller kløe, bør huden hvile til symptomene har
forsvunnet. Fortsett deretter behandlingen, og øk gradvis behandlingstiden per
dag.

Mepiform sortiment (usteril)
Art.nr.

Størrelse i cm

Antall i eske

Antall i kartong

293770*

5 x 7,5

2

144

* Kan henges på pigg

Mepiform har en Ultraviolet Protection Factor (UPF) på 59.
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