
Mepore® Pro er en selvheftende, absorberende og pustende bandasje som beskytter såret mot vann 
og kontaminering. Det hudvennlige, dusjtette festemiddelet gir en skånsom og sikker fiksering.

Dusjtett selvheftende, absorberende bandasje

Enkel å bruke

Pustende og dusjtett 

Myk, føyelig baksidefilm 
for brukerkomfort

Baksidefilmen fungerer 
som en barriere* mot 
bakterier og virus, og 
beskytter såret mot 
vann og kontaminering

Absorberende 
sårpute med 
lavtheftende 
sårkontaktlag

* mikrober større enn 25 nm

Hudvennlig 
heftemiddel for 
skånsom og 
sikker fiksering

Mepore®Pro



Slik fungerer Mepore Pro 
Mepore® Pro er en pustende, selvheftende bandasje som 
absorberer blod og sårvæske. Baksidefilmen tillater dusjing 
og beskytter såret mot vann og kontaminering. Hudvennlig 
heftemiddel gir skånsom og sikker fiksering. Den myke og 
elastiske baksidefilmen er utviklet for pasientkomfort og føyer 
seg lett etter kroppens konturer.

Fordeler med Mepore Pro
• Dusjtett

•  Lavtheftende sårkontaktlag minimerer risikoen for at 
bandasjen sitter fast i såret

• Beskytter såret mot vann og ytre kontaminering

• Baksidefilm med bakterie- og virusbarriere*

• Absorberer blod og sårvæske

• Komfortabel 

• Pustende film

• Lav friksjon mot klær og sengetøy

• Hudvennlig heftemiddel 

* mikrober større enn 25 nm 

Bruksområder
Mepore Pro kan brukes på lite til moderat væskende sår,                          
som for eksempel kirurgiske sår, kutt og skrubbsår. 
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Hvordan bruke Mepore® Pro

1. Ta tak i beskyttelsespapiret ved overlappingen 
og dra det litt ifra hverandre slik at den heftende 
overflaten kan festes til såret. 

3. Stryk over bandasjens kant for å sikre god 
heft. Ikke strekk bandasjen ved applisering.

2. Appliser bandasjen på huden uten å 
strekke den, og fjern forsiktig resten av 
beskyttelsespapiret.

Mepore Pro sortiment (sterile enhetspakninger)

Art.nr. Størrelse i   
cm

Sårpute i
cm

Antall i  
eske

Antall i 
kartong

680860* 6 x 7  3 x 4 5 70

670820 6 x 7   3 x 4 60 480

680960* 9 x 10 4,5 x 6 5 100

670920 9 x 10 4,5 x 6 40 320

681060* 9 x 15 4,5 x 10 5 70

671020 9 x 15 4,5 x 10 40 320

671140 9 x 20 4,5 x15 10 140

671120 9 x 20 4,5 x 15 30 180

671220 9 x 25  4,5 x 20 30 180

671320 9 x 30 4,5 x 25 30 270

* Kan henges på pigg


