
• Flex-teknologi sikrer suveren fleksibilitet1  
og føyelighet slik at bandasjen ikke løsner2

• Dokumentert bedre væskehåndteringskapasitet* 
enn andre alt-i-ett skumbandasjer3 

• Test viser at Mepilex® Border Flex frigir inntil 22 
ganger færre bakterier enn andre bandasjer4

• Med væskeindikatorsystemet kan du overvåke 
og registrere sårvæsken5 slik at unødvendige 
bandasjeskift kan unngås

• Til bruk på en rekke væskende kroniske og 
akutte sår6

• Også tilgjengelig i ovale størrelser for større 
valgfrihet

Sitter på. Optimal føyelighet.

 *In vitro-studier.

Flex-teknologi – Føyelig og sitter på
• 360º fleksibilitet
• Bedre komfort6–8

• Mindre risiko for at bandasjen løsner2

• Sitter bedre enn andre bandasjer*9,10

• Mindre belastning på huden6–8

 *På knær og albuer sammenlignet med andre 
kvadratiske bandasjer.

Retensjonslag
• Håndterer effektivt både normal og 

tyktflytende sårvæske11

• Kapsler inn bakteriell sårvæske12 
• Sammen med spredningslaget og 

baksidefilmen bidrar retensjonslaget 
til effektiv fordamping11

Innkapsling av bakterier
De fem lagene i Mepilex® Border 
Flex virker sammen for å absorbere, 
transportere og kapsle inn bakteriell 
sårvæske og hindre den i å trenge tilbake 
til såret, selv under kompresjon12

Safetac® sårkontaktlag
• Minimerer smerte ved bandasjeskift16 og 

reduserer risikoen for maserasjon17,18

• Enkel å håndtere. Du kan fjerne bandasjen 
uten å skade huden16

• Safetac® beskytter også nytt vev, slik at den 
naturlige sårtilhelingen ikke forstyrres17,19,20

Skumlag
• Absorberer sårvæsken 

og transporterer den til 
spredningslaget3

Pustende baksidefilm
• Effektiv fordamping gir lengre brukstid3

• Med væskeindikatorsystemet kan du 
overvåke og registrere sårvæsken5

• Du kan kontrollere fargen på sårvæsken 
• Fungerer som en barriere mot bakterier13

• Dusjtett14

Spredningslag
• Fordeler sårvæsken utover 

hele flaten for optimal 
overføring til retensjonslaget 
og baksidefilmen15
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Sortiment (sterile enhetspakninger)

Utviklet for å forme seg etter 
kroppen og bli sittende
Vår produsenteide Flex-teknologi gir økt føyelighet og en 
mer fleksibel bandasje enn tilsvarende skumbandasjer med 
heftekanter1. En bandasje som følger pasientens bevegelser og 
sitter selv i dusjen14. Frigir tid fra uforutsette bandasjeskift.

 Intelligent væskehåndtering
De fem lagene i bandasjen absorberer, transporterer og kapsler 
inn sårvæsken, og du kan overvåke og registrere sårvæsken fra 
utsiden. Sårvæsken hindres i å trenge tilbake til såret, selv under 
kompresjon12. Den har bedre væskehåndteringskapasitet enn 
sammenlignbare bandasjer3 og kan håndtere både normal og 
tyktflytende sårvæske11.

Reduserer smerte og skade
Vår dokumenterte Safetac® teknologi innebærer mindre smerte16 
og skade16 ved bandasjeskift, og mindre risiko for maserasjon enn 
med tradisjonelle (heftende) bandasjer17,18.

Bruksområder
Mepilex® Border Flex kan brukes til å behandle en rekke 
væskende kroniske og akutte sår, som diabetiske fotsår, venøse 
leggsår, trykksår (ved bruk av avlastende og stillingsendrende 
hjelpemidler), hudflenger og traumatiske sår. Bandasjen kan også 
brukes som del av profylaktisk terapi for å forhindre skade på 
huden, som for eksempel trykksår.  
 
Ved at bandasjen er tilgjengelig i formene kvadratisk, oval og 
rektangulær kan den benyttes på et bredt spekter av sår som 
ditt førstevalg innen alt-i-ett bandasjer. Mepilex Border Flex 
kan sitte på i opptil syv dager, avhengig av sårets tilstand og 
den omkringliggende huden, eller som indikert av kliniske 
retningslinjer.  

Merk: Ved tegn til klinisk infeksjon skal du rådføre deg med 
helsepersonell for riktig infeksjonsbehandling.

 Enkel applisering

Vårt nye tredelte releasepapir gjør det enkelt å applisere Mepilex® 
Border Flex** 22. Bandasjen appliseres nøyaktig og sikkert, uten  
folder, opprullede kanter og gjentatte appliseringer. Dette kan både 
spare tid og redusere avfallsmengden. 
 
**Finnes på alle firkantede størrelser fra 15 x 15,  Oval 13 x 16 og 15 x 19 cm

Er tilgjengelig i oval form fordi et sår er ikke alltid helt firkantede og 
av og til trengs det en spesiell form for sikker fiksering.

Art. nr.
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

595800 10 x 20 10 30

595850 10 x 25 10 30

595900 10 x 30 10 40

Art. nr.
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 45

Firkantet Oval


