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Alle 5-lagsbandasjer er ikke like

Mepilex® Border Sacrum

Mepilex® Border Sacrum med  
produsenteid Deep Defense® technology
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Mepilex® Border er den eneste 
bandasjen som har flere 
kontrollerte, randomiserte 
studier som viser den isolerte 
effekten av bandasjer for å 
forhindre trykksår2.

REDUKSJON I  
SAKRALE 
TRYKKSÅR 
I EN RANDOMISERT OG 
ISOLERT STUDIE3

88 %
REDUKSJON I 
BEHANDLINGSKOSTNADER 
PER PASIENT FOR  
TILSAMMEN  
1,03 MILLIONER  
PASIENTER4.

VISSTE 
DU AT?

Ingen annen bandasje spesiallaget for 
sakrum eller hælbeskyttelse har evidens som                
påviser den isolerte effekten ved forebygging av 
trykksår2.

Mepilex® Border  
Sacrum en 5-lags  
forebyggende  
skumbandasje med 
dokumentert effekt1  

www.molnlycke.no

77 USD
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Hvorfor er Mepilex® Border Sacrum effektiv 
i beskyttelse mot trykksår?

Styrke i skyveretningen og fleksibiliteten i den horisontale 
retningen beskytter mot den kombinerte effekten av de ytre 
faktorene som fører til trykksår. Styrken og fleksibiliteten gjør at 
bandasjen beholder sin integritet, selv ved absorpsjon av naturlig 
kroppsfuktighet5.

Enkelte bandasjer er stive  
i begge retninger5.

Enkelte bandasjer er fleksible  
i begge retninger5. 

Aquacel® Pro SacrumAllevyn® Life Sacrum Optifoam® Gentle Sacrum

STYRKE

FLEKSIBILITET

Produsenteid Deep Defense® technology

#1 #2 #3Undersøk 
evidens
Hvis din leverandør av 
trykksårforebyggende 
bandasjer presenterer 
evidens, sørg for at det er 
deres egen. Mepilex® Border 
er den eneste bandasjen som 
har flere RCT studier som 
viser den isolerte effekten 
av bandasjer som forhindrer 
trykksår 2.

Vurder 
regnestykket
Billige bandasjer 
fremstår kanskje først 
som det rimeligste                              
alternativet, 
men eventuelle                                
besparelser forsvinner 
raskt med kostnaden 
av å behandle minst ett      
rapportert trykksår.  

Gjennomfør en 
ordentlig test
En test som er ment å 
måle effekten av en  
forebyggende  
bandasje, må gjøres  
riktig for å kunne avdekke 
endringer i forekomsten 
av trykksår. 

I forhold til andre bandasjer, er Mepilex® Border Sacrum den ENESTE bandasjen med produsenteid Deep 
Defense® technology som gir optimal beskyttelse mot skyvekrefter i kombinasjon med andre ytre faktorer5.

Tre ting du må vurdere når du velger
en trykksårforebyggende bandasje:

www.molnlycke.no



I Mölnlycke® leverer vi innovative løsninger til sårbehandling, 
forbedrer sikkerheten ved kirurgi, og forebygger trykksår, 
som forbedrer pasientutfall og er klinisk og helseøkonomisk           
dokumentert.

I alt vi gjør, er vi motivert av ett mål: Å hjelpe helsepersonell til å 
yte sitt beste. Vi har forpliktet oss til å bevise dette hver dag.
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