
 Mepilex® Border Post-Op
Patient protection and mobility – covered

Safetac® teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.

I flere randomiserte studier er det klinisk bevist at bandasjer med 
Safetac® viste å minimere skade på såret og den omkringliggende 
huden ved fjerning. Ved å forsegle sårkantene forhindres maserasjon. 
Med mindre skade på såret og huden minimeres smerten ved 

Kan sitte på i opptil syv dager2,4

Dusjtett forsegling og en barriere mot 
bakterier (mikrober større enn 25 nm)5-7

• Transparent kant tillater inspeksjon  
     uten å fjerne bandasjen
• Absorberer mer enn noe annen  
     ledende bandasje på markedet, in vitro8-10

Klinisk bevist å minimere 
bandasjerelaterte hudskader og 
smerte1-4

Safetac® sårkontaktlag hefter 
skånsomt og ivaretar huden1-4

Støtter tidlig 
pasientmobilisering1-4

• Flex teknologi gjør at bandasjen 
kan strekkes i alle retninger og 
former seg etter kroppen, selv ved 
bevegelse.

bandasjeskift. Derfor assosierer flere randomiserte studier bandasjer 
med Safetac med raskere helig og lavere totale behandlingskostnader.
For referanser, vennligst se molnlycke.com/product-support/ 
safetac-reference/

• Hjelper med å redusere risikoen for infeksjon ved kirurgiske inngrep (POSI)1-7 

• Støtter tidlig pasientmobilisering1-4

• Reduserer bandasjekostnader, også sammenlignet med rimelige selvheftende bandasjer2,4

Optimal heling for operasjonssår 

Sikre beskyttelse og mobilitet



Hvordan bruke Mepilex Border Post-OpSlik fungerer Mepilex® Border Post-Op
Mepilex® Border Post-Op er en alt-i-ett postoperativ bandasje som 
effektivt absorberer og holder på sårvæske. Safetac-laget minimerer 
smerte og skade på såret og omkringliggende hud ved fjerning1-4. 
Safetac forsegler sårkantene, og forhindrer sårvæske i å lekke ut på den 
omkringliggende huden, noe som minimerer risikoen for maserasjon1-3. 
Den perforerte sårputen gir stor fleksibilitet og svært god tilpasning over 
ledd som hofter og knær, noe som ivaretar pasientens mobilitet1-4.

Skiftefrekvens
Mepilex Border Post-Op kan sitte på plass i opptil syv dager avhengig av 
tilstanden til såret og området rundt, eller som indisert av godkjent klinisk 
praksis2,4.

Fordeler med Mepilex Border Post-Op

• Minimerer hudskader, inkludert forekomst av blemmer1-4

• Høy absorpsjonskapasitet som gir færre bandasjeskift2,4

• Fremmer pasientkomfort ved bruk1-4

• Kan løftes og justeres uten å miste hefteegenskapen3

• Brede, transparente kanter muliggjør inspeksjon av sårområdet

• Bakterie- og virusbarriere (mikrober > 25 nm)6,7

• Lav risiko for hudirritasjon og allergi2

• Dusjtett5
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1. Åpne den sterile 
pakningen og ta ut 
bandasjen.

3. Fjern den største av de 
resterende releasefilmene 
samtidig som bandasjen 
appliseres. Fjern til slutt 
den minste releasefilmen 
og juster om nødvendig.

2. Fjern den 
midtre delen av 
releasefilmen 
delvis og appliser 
bandasjen i riktig 
posisjon.

4. For maksimal hefting, 
stryk hånden forsiktig 
over hele bandasjen.

Bruksområder
Mepilex Border Post-Op er en selvheftende, 
absorberende kirurgisk bandasje utviklet for 
væskende sår. Den er beregnet for akutte sår, slik 
som kirurgiske sår, kutt og skrubbsår. 
 

Forholdsregler

Hvis du ser tegn på infeksjon, f.eks. feber, eller 
at huden rundt såret blir rødt, varmt eller hovent, 
kontakt helsepersonell for egnet behandling. 

• Rådfør deg alltid med helsepersonell før bruk 
av Mepilex Border Post-Op på pasienter med 
Epidermolysis Bullosa.

• Unngå bruk av Mepilex Border Post-Op 
på pasienter og/eller brukere med kjent 
overfølsomhet for materialer/komponenter  
i produktet.

Mepilex Border Post-Op (sterile enhetspakninger)

Art. nr. Størrelse i cm Antall i eske Antall i kartong

496100 6 × 8 10 80

496200 9 × 10 10 70

496300 10 × 15 10 100

496400 10 × 20 10 120

496450 10 × 25 10 60

496600 10 × 30 10 40

496650 10 × 35 5 50


