Mepilex® Transfer
Det effektiva förbandet för transport av sårsekret

Tunt lager av polyretanskum
• Högeffektiv transport av
sårsekret till ytterförband
• Formar sig väl och är lämplig
för sår som är svåra att lägga
om
• Lämpligt för stora och
vätskande sår

Safetac® teknologi

Safetac® yta
• Minskar smärta och vävnadskada före,
under och efter förbandsbyte1
• Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan
endast på den torra huden
• Sluter sig kring sårkanterna och minskar
risken för maceration

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är
skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret
och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan
hos patienten.
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* mikrober större än 25 nm

• Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte1,2
• Transporterar sårvätska bort från såret och minskar
risken för maceration3
• Smidigt, följsamt och formbart vilket underlättar
omläggning av svårbandagerade områden
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Så här används Mepilex® Transfer

Rengör sårområdet.
Ta bort skyddsfilmen.

Applicera förbandet på såret. Ta bort
den andra delen av skyddsfilmen.
Mepilex Transfer bör överlappa den
omkringliggande huden med minst 5 cm.

Applicera ett lämpligt absorberande
förband och fixera.

Så här fungerar Mepilex Transfer

Användningsområden

Mepilex Transfer är ett tunt och mycket bekvämt
skumförband som högeffektivt transporterar sårsekret
till ett absorberande ytterförband. Förbandet är smidigt,
följsamt och kan enkelt klippas till för att passa till
svårbandagerade områden. Safetac sluter sig kring
sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på
den omkringliggande huden och därmed minskas risken
för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte
och minskar vävnadsskada i såret samt på den
omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos
patienten.

Mepilex Transfer är utformat för vätskande och
svårbandagerande sår som t.ex. maligna tumörsår.
Epidermolysis Bullosa (EB), tagställen, venösa bensår
och fasciotomi. Mepilex Transfer kan också användas
som ett skyddslager på sår som inte vätskar och/ eller på
känsliga hudområden

Notera
Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta
behandlingen med Mepilex Transfer om lämplig
infektionsbehandling inleds.

Fördelar med Mepilex Transfer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
Högeffektiv transport av sårsekret till ytterförband
Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
Förbandet är följsamt och kan enkelt klippas till för
att passa områden som är svåra att lägga om
Lämpligt för stora, ömtåliga och svårbandagerande
områden
Kan sitta kvar i flera dagar även vid byte av
ytterförband, beroende på sårets tillstånd
Kan ligga kvar på huden vid strålbehandling
Frigör båda händerna vilket underlättar applicering av
ytterförband
Förbandet kan justeras och återappliceras utan att
tappa vidhäftningsförmågan
Tunt, följsamt och formbart
Fungerar bra under kompression
Låg risk för hudirritation och allergi

Mepilex Transfer levereras sterila, enstycksförpackade
Art.nr.

Storlek cm
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Transp fp

294600

7,5 x 8,5

5
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10 x 12

5

50

294800

15 x 20

5

40

294502

20 x 50

4

24
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