
Mepilex® Border Sacrum og 
Mepilex® Border Heel

Håndteringsfliker viser hvor 
man skal holde når man delvis 
fjerner bandasjen ved inspeksjon

Unik  
og beskyttende  

5-lags
konstruksjon

Mepilex® 
Border 
Sacrum

Mepilex® 
Border 

Heel

Hva våre brukere sier 

Helhetsinntrykk1 Helhetsinntrykk1

Bandasjens utforming dekker 
høyrisikoområdene1 

Forbedret og kraftigere 
bandasjekanter forenkler 
håndteringen1 

Optimal hefting og 
beskyttelse av sakralområdet1

Dekker og beskytter malleolen 
medialt og lateralt1

Opptil 28 % høyere helhetsinntrykk på 
brukervennlighet for Mepliex Border Sacrum 
sammenlignet med andre tilgjengelige 
bandasjer1

Opptil 65 % høyere helhetsinntrykk på 
brukervennlighet for Mepliex Border Heel 
sammenlignet med andre tilgjengelige 
bandasjer1

Samme gode produkt: 
✔3	 Samme 5-lags konstruksjon

✔3	 Samme materiale

✔3	 Samme heftemiddel

✔3	 Samme beskyttende bandasjeform

✔3	 Samme trykksår-forebyggende dokumentasjon

Forbedrede brukeregenskaper: 
✔3	 Håndteringsfliker

✔3	 Sikker forsegling ved setefuren på sacrum-versjonen

✔3	 Kraftigere kant for enklere håndtering1

✔3	 Optimal utforming for å dekke høyrisikoområder1
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* microbes larger 
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Forebygging
Ved forebyggende behandling har Mepilex® Border Heel og 
Mepilex® Border Sacrum vist å beskytte huden mot skader 
forårsaket av trykk, forskyvning og mikroklima5. Laget med  
Safetac® silikonteknologi beskytter huden ved å sikre optimal 
plassering av bandasjen og begrense friksjon og forskyvning mot 
pasientens hud2. Safetac®- laget gjør det mulig å reapplisere 
bandasjen etter inspeksjon av huden.

Behandling
Ved bruk i behandlingen av sår, absorberer og holder Mepilex® 
Border Heel og Mepilex® Border Sacrum effektivt på sårvæsken3 
og opprettholder et fuktig sårmiljø. Safetac® forsegler sårkantene 
og forhindrer sårvæske i å lekke ut på omkringliggende hud. 
Dermed minimeres risikoen for maserasjon6. Safetac®- laget gjør at 
bandasjen kan skiftes uten å skade såret eller omkringliggende hud,1 
eller utsette pasienten for ytterligere smerte3.

✔3	Håndteringsfliker for enklere inspeksjon

✔3	Kraftigere kanter for bedre håndtering og sikrere hefting

✔3	Selvheftende – sekundær fiksering ikke nødvendig

✔3	Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift2-4

✔3	Kan ligge på såret i flere dager

3 Kan justeres uten å miste hefteegenskapene
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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 
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www.molnlycke.no
Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70. 
The Mölnlycke and Mepilex trademarks, names and logo types are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health 
Care Group of Companies.  Distributed by Mölnlycke Health Care US, LLC, Norcross, Georgia 30092. © 2017 Mölnlycke 
Health Care AB.  All rights reserved. NOWC0392202

Mepilex® Border Sacrum sortiment Mepilex® Border Heel sortiment

Sterile enhetspakninger

Sterile enhetspakninger

Fordeler

Pass på at bandasjen blir applisert riktig. 
Se veiledning i applikasjonsguide.

Sacrum

Halebenet

Mepilex® Border Heel 
Mepilex® Border Sacrum

Product application guide

NEW
!

NEW
!

Applikasjonsguide.

Artikkelnr. Størrelse Ant. i eske Ant. i kartong    

282750 22 x 23 cm 6 25

Artikkelnr. Størrelse Ant. i eske Ant. i kartong    

282050 16 x 20 cm 5 25

282450 22 x 25 cm 5 25




