
Förbättrade egenskaper på våra förband 
Mepilex® Border Sacrum och Mepilex® Border Heel

Tydliga flikar underlättar
för användaren vid 
återapplicering av förbandet 

Samma unika
uppbyggnad 

i 5-lager Mepilex® 
Border 

Heel

Vad användarna säger

Allmänt intryck1 Allmänt intryck1

Optimerad form för bättre 
täckning av högriskområden1 

Förstärkta kanter för 
enklare hantering1 

Optimerad sårdyna, 
vidhäftning och försegling 
för bättre skydd av 
högriskområdet i sakrum1

Täcker malleolerna 
för bättre skydd1

Mepilex Border Sacrum bedömdes upp till 
28% mer lätthanterligt jämfört med andra 
förband som finns tillgängliga i dag1

Mepilex Border Heel bedömdes upp till 
65% mer lätthanterligt jämfört med andra 
förband som finns tillgängliga i dag1

Samma fantastiska produkt: 
✔ Samma uppbyggnad i 5-lager

✔ Samma material

✔ Samma vidhäftande ytor

✔ Samma skyddande förbandsstruktur

✔ Samma evidens för trycksårsprevention

Förbättrade användaregenskaper: 
✔ Tydliga flikar för enklare hantering

✔ 	Flikar för extra försegling mellan skinkorna
(Mepilex Border Sacrum)

✔ Förstärkt kant för enklare hantering1

✔ 	Optimerad form för bättre skydd i högriskområden1
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För prevention
Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum bidrar till att 
skydda huden från skador orsakade av tryck, skjuv, friktion och 
mikroklimat5. Vidhäftningen med Safetac® skyddar huden, håller 
förbandet på plats samt begränsar friktion och skjuv2. Safetac® 
möjliggör även repositionering av förbandet efter hudinspektion.

För behandling
Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum absorberar och 
håller effektivt kvar sårvätskan i förbandet1 samt bevarar en fuktig 
sårmiljö.  Safetac® förseglar sårkanterna, förhindrar sårvätska från 
att läcka ut på den omgivande huden och minskar därmed risken för 
maceration6.  Tack vare Safetac® kan förbandet bytas utan att såret 
eller den omgivande huden skadas1 och utan att patienten utsätts för 
ytterligare smärta3.

✔	 Flikar för enklare kontroll av huden

✔	 Något kraftigare kant för enklare hantering och bättre vidhäftning 

✔	 Självhäftande – ingen sekundär fixering behövs

✔	 Mindre smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten2-4

✔	 Kan sitta på plats i flera dagar

✔	 Kan justeras och återappliceras utan att förlora sina vidhäftande egenskaper

Referenser: 1 Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care (GMCS-2017-058) 2017 2. White R et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing 
use. Wounds UK, 2005 3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 4. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum 
of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001 5. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ul-
cer prevention protocols - August 2012 6. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008
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Artikelnummer Storlek (cm) Antal/Avd fp Antal/Trp fp 

282450 22 x 25 5 30

282050 16 x 20 5 40

282500 15 x 15
(Gammal design) 5 50

Mepilex® Border Sacrum Mepilex® Border Heel 

Levereras sterila, enstycksförpackade

Levereras sterila, enstycksförpackade
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Fördelar

Var uppmärksam på korrekt applicering av 
förbanden. Appliceringsguider finns.

Sakrum

Svanskotan

Mepilex® Border Heel 
Mepilex® Border Sacrum

Product application guide

NEW
!

NEW
!

Riktlinjer för applicering

Artikelnummer Storlek (cm) Antal/Avd fp Antal/Trp fp

282750 22 x 23 6 30




