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* microbes larger 
than 25 nm

• Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning1,2

• Former seg etter kroppen

• Kan klippes

Safetac® teknologi

Safetac er en unik produsenteid teknologi som minimerer 
skade på såret og smerte for pasienten. Safetac teknologi finnes 
kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex®-
familien, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

Mepilex® Lite

Absorberende myk silikonbandasje

Tynn, absorberende skumpute
• Absorberer sårvæske
• Velegnet til bruk under kompresjon
• Former seg etter kroppen

Safetac® lag **
• Reduserer smerte og skade før, under og etter 

bandasjeskift1**

• Fester seg skånsomt til tørre overflater, slik som 
hud2**, men ikke til fuktige såroverflater3**,4**

• Forsegler sårkantene og reduserer risikoen for 
maserasjon5**-7**

Polyuretan baksidefilm
• Pustende
• Vanntett
• Bakterie – og virusbarriere*



Hvordan bruke Mepilex® Lite

Rens sårområdet i henhold til normale  
prosedyrer. Tørk omkringliggende hud  
ordentlig. Benytt releasefilmene som hjelp 
under applisering.

Legg den heftende siden mot såret ute å 
strekke bandasjen. Mepilex Lite bør overlappe 
omkringliggende hud med minst 2 cm.  
Mepilex Lite kan klippes til etter behov.

Fiksèr Mepilex Lite med annen fiksering.

Les mer på www.molnlycke.no 
Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70
The Mölnlycke, Mepilex, Mepitac, Mepiform, Mepitel and Safetac names and logos, are registered globally to one  
or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. (c) 2018. Mölnlycke Health Care. All rights reserved.
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Slik fungerer Mepilex Lite
Mepilex® Lite er en meget komfortabel skumbandasje som absorberer 
eksudat og opprettholder et fuktig sårmiljø. Bandasjen danner en 
barriere rundt sårkantene og hindrer lekkasje på omkringliggende 
hud, og minimerer derfor risikoen for maserasjon. Safetac-laget sikrer 
atraumatiske bandasjeskift. Mepilex Lite kan klippes til for å passe 
ulike sårtyper og kroppsdeler.

Fordeler med Mepilex Lite
•  Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud
•  Minimerer smerte hos pasienten ved fjerning
•  Minimerer risikoen for maserasjon
•  Former seg etter kroppen
•  Tynn og komfortabel
•  Enkel å håndtere
•  Opprettholder et fuktig sårmiljø
•  Kan klippes til riktig fasong
•  Kan ligge på ved strålebehandling
 – Påvirker ikke stråledosen til tumor

 – Øker ikke huddosen

Bruksområder
Mepilex Lite egner seg til en rekke ikke- til lite væskende sår som 
for eksempel legg- og fotsår, trykksår, delhuds-brannskader, 
strålereaksjoner og Epidermolysis Bullosa. Mepilex Lite kan også 
brukes som beskyttelse på skjør og utsatt hud. Mepilex Lite kan 
brukes under kompresjon eller i kombinasjon med geler.

Referanser: 1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. 
Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum 
of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on 
cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-10

NB!
Dersom det er kliniske tegn til infeksjon, kan bruken fortsette dersom 
man setter i verk infeksjonsbehandling.

Hva er Safetac teknologi?
Safetac er en produsenteid teknologi for skånsom men sikker fiksering 
med myk silikon. Safetac minimerer skade og smerte på såret og 
omkringliggende hud ved bandasjeskift. 1-3

Art.nr. Str. i cm Antall i eske Antall i kartong

284000    6 x 8,5 5 70

284100 10 x 10 5 50

284300 15 x 15 5 50

284500 20 x 50 2 12

Mepilex Lite er pakket i sterile enhetspakninger


