Klippeguide Mepilex® Lite
- utstyrsrelaterte trykkskader
Mepilex® Lite beskytter huden, absorberer fukt og er vist å beskytte skjør hud fra
ekstern påvirkning, som friksjon og trykk fra medisinsk utstyr som brukes
regelmessig1,2.
Ansvarsfraskrivelse: Forebyggende bruk av bandasjer for å redusere risikoen for medisinske utstyrsrelaterte trykkskader er godt rapportert, men bruk
under PPE når det gjelder vedlikehold av en forsegling og potensiell innvirkning på virusoverføring har så vidt vi vet ikke blitt testet av Mölnlycke eller
andre.

• Mepilex Lite kan enkelt
klippes til ønsket form

• La releasefilmen sitte på når
du klipper Mepilex Lite

• Mepilex Lite gir skånsom heft
til huden med
Safetac® teknologi3

Illustrasjonene viser eksempler på hvordan man kan gi beskyttelse under medisinsk utstyr

Foreslått klippeguide
Velg en bandasjestørrelse som er passende for å dekke det berørte området og klipp for å tilpasse rundt
spesifike pasientbehov / kroppskonturer eller utstyrsformer. Appliser med den heftende siden mot
huden.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen gitt her skal ikke tolkes som medisinutøvelse eller erstatte en uavhengig medisinsk vurdering av en pasient gjennomført av en
kliniker. Denne informasjonen, inkludert, men ikke begrenset til, forslag til brukstid, produktvalg og foreslått bruk er basert på generalisering og tar ikke hensyn til
de unike egenskapene til et individs sår. Hver pasients kliniker skal forbli eneansvarlig for å vurdere alvorlighetsgraden av pasientsår, bestemme riktig behandling og
styre behandlingen av såret.
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