
Mepore® Film er en transparent, selvheftende filmbandasje, ideell som sekundær fikseringsbandasje.

Mepore Film egner seg til beskyttelse av intakt hud og overfladiske sår. Den kan også brukes til 
fiksering av medisinsk utstyr som sårbandasjer, slanger og kanyler. 

Filmens pusteevne minimerer risikoen for maserasjon. Hudvennlig heftemiddel sørger for skånsom 
og sikker fiksering.

Pustende, transparent  
selvheftende filmbandasje 

Former seg etter ujevnheter 
og kroppens konturer1

Enkel å 
applisere, også 
ved bruk av 
hansker1

Hudvennlig1

Fungerer som barriere 
mot viral og bakteriell 
kontaminering*1

* mikrober større enn 25 nm

Mepore®Film



Slik fungerer Mepore Film
Mepore Film sørger for skånsom og sikker fiksering. 
Gjennomsiktigheten gjør det enkelt å inspisere huden jevnlig.

Filmens bakterie- og virusbarriere* sørger for at fuktighet og 
svette fordamper. Mepore Film er elastisk og former seg etter 
ujevnheter og kroppens konturer.

Bruksområder
Mepore Film er en transparent, selvheftende filmbandasje, 
ideell som sekundær fikseringsbandasje.

Den egner seg til beskyttelse av intakt hud og overfladiske sår. 
Mepore Film kan også brukes til fiksering av medisinsk utstyr 
som sårbandasjer, slanger og kanyler. 

For mer informasjon, se www.molnlycke.no
Mönlycke Health Care AS, postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70.  
The Mölnlycke and Mepore trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care 
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Hvordan bruke Mepore® Film

2. Legg på bandasjen og stryk den forsiktig 
mot huden. Fjern papirrammen og de to hvite 
sidestrimlene. Ikke strekk bandasjen ved 
applisering!

1. Fjern beskyttelsespapiret (med Mepore-logo)
slik at hefteflaten kommer til syne.

Fordeler med Mepore Film
• Sikker fiksering 

• Hudvennlig 

• Transparent

• Tynn og fleksibel

• Former seg etter kroppens konturer

• Høy pusteevne

• Enkel å påføre

• Aseptisk påføring mulig

Mepore Film sortiment (sterile enhetspakninger)

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

270600 6 x 7 100 600

271500 10 x 12 70 210

272500 10 x 25 20 100

273000 15 x 20 10 50

273500 20 x 30 5 30

* mikrober større enn 25 nm

Referanse: 1. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2021.


