
 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Hoe het verband 
Mepilex Border Flex werkt 
Mepilex Border Flex is een alles-in-één 
schuimverband opgebouwd uit vijf lagen dat heel 
effciënt absorbeert en daarbij het wondvocht inclusief 
bacteriën vasthoudt.12 De unieke Flex Technologie 
zorgt voor een aantoonbaar fexibeler verband dan 
vergelijkbare schuimverbanden met borders.17 Het 
past zich aan de bewegingen van het lichaam aan 
en voelt comfortabel.2-3 De Safetac® wondcontactlaag 
zorgt er samen met de Flex Technologie voor 
dat het verband langer blijft zitten dan andere 
schuimverbanden*1-3 terwijl pijn en trauma ook 
verminderen.15-16. Geschikt voor verschillende soorten 
wonden. 

*op knieën en ellebogen 

Safetac® wondcontactlaag Flex technologie 

Voorzorgsmaatregelen 
• In geval van tekenen van klinische infectie, raadpleeg een 

zorgverlener voor een zorgvuldige infectieverzorging. 
• Niet gebruiken bij gevoeligheid voor het verband of een 

van de bestanddelen ervan. 
• Bij vragen of enige bezorgdheden, gelieve contact op
   te nemen met uw zorgverlener. Zie contactgegevens
   hieronder. 

Contactgegevens zorgverlener 

Referenties 
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Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2 • 
B-2600 Berchem • Tel. 03 286 89 50. www.molnlycke.be 

Mölnlycke®, Mepilex® en Safetac® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en 
logo’s van Mölnlycke. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden. 

BNWC00021804 

Mepilex
® 

Border Flex 
Patiëntenfolder 

Het alles-in-één verband voor een uitstekend 
comfort en meer bewegingsvrijheid 
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https://borders.17
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Voordelen van Hoe Mepilex Border Flex aanbrengen? 
Mepilex Border Flex 

• Dankzij de zachte wondcontactlaag, wordt de 
beschadiging van de huid geminimaliseerd en de 
pijn bij het verwijderen vermindert14,15,16 

• Heel hoog absorptievermogen voor alle soorten 
exsudaat (wondvocht)4,11 . Uit een test blijkt dat 
Mepilex Border Flex wondvocht met bacterieën 
vasthoudt in het verband en zorgt dat het niet 
terugkeert naar de wond.12 

• Hoge fexibiliteit van het verband biedt comfort 
en bewegingsvrijheid1-3 

• Bacterie- en virusbestendig (microben >25nm)6,7,8,9 

• Douchebestendig10 

• Kan worden gebruikt in combinatie met gels en 
zalven 

• Kan worden gebruikt onder compressie 

• Indicaties: voor uiteenlopende exsuderende 
chronische en acute wonden zoals diabetische 
voetulcera, veneuze beenulcera, scheurwonden en 
traumatische wonden.13 

Bestelinformatie 

CNK-code Artikelnr. Afmeting Stuks/doos 
(steriel) 

3699-477 595200 7,5x7,5cm 5 

3699-485 595300 10x10 cm 5 

3699-493 595400 15x15 cm 5 

3699-501 595600 15x20 cm 5 

Voor het aanbrengen 

Zorg ervoor dat de omliggende 
huid helemaal droog is alvorens 
het verband aan te brengen. 

! 
Kies een verband van de juiste 
maat door ervoor te zorgen dat 
het wondkussen de wond zeker 
1-2˛cm overlapt. 



Open de steriele verpakking en 
haal het verband eruit. 

Rek het verband niet uit tijdens 
het aanbrengen en vermijd 
rimpels. 

Het aanbrengen van het verband 

Verwijder het middendeel van het schutblad 
(alleen bij de grotere maten is er een driedelig 
schutblad) en breng het verband op de juiste 
plaats aan. 

Breng het verband aan op de wond en verwijder 
de andere schutbladen/het schutblad. 

Strijk tenslotte het hele verband vlak om 
het maximaal te doen kleven en rimpels te 
voorkomen. 

Na het aanbrengen 

Het verband mag nu tot 
7˛dagen op zijn plaats blijven. 
Inspecteer het verband en 
de omliggende huid elke dag 
of volgens protocol. Laat het 
verband erop tenzij er klinische 
redenen zijn om te wisselen. 
De exsudaatmonitor maakt 
het mogelijk om het vocht op 
te volgen5 , zodat overbodige 
verbandwissels kunnen 
worden vermeden. 

Voorbeeld exsudaatmonitor: 

8 x 10 
stippen 

Terwijl het wondvocht zich 
verspreidt houdt u het 
aantal stippen bij dat het 
wondvochtgehalte in het 
verband weergeeft. Iedereen 
kan de opgeslagen telling 
gebruiken om de evolutie op 
te volgen en te registreren. 

Vervang het verband: 

• Als er wondvocht uit het 
verband of in de randen lekt. 

• Als het absorberend kussen 
helemaal verzadigd is 
(3 van de 4 hoeken). 

• Bij elk teken van infectie. 

https://wonden.13

