
• Raskt væskeopptak

• Høy absorpsjons- og retensjonskapasitet, noe som minimerer risikoen for maserasjon 

• Reduserer antall bakterier som trenger tilbake til såret, selv under kompresjon

• Føyelig og komfortabel

Allsidig løsning i håndteringen av svært væskende sår

Vannavvisende og pustende 
bakside beskytter mot 
væskegjennomtrenging

Ulik farge på baksiden og den 
siden som skal ned mot såret for å 
forenkle appliseringen

Mextra håndterer effektivt svært væskende sår

Retensjonslaget reduserer 
antall bakterier som trenger 
tilbake til såret, selv under 
kompresjon

Mextra er føyelig og 
komfortabel å bruke, og 
sveller ikke ved absorpsjon 
av væske 

Mextra® Superabsorbent

Egenskaper:



Fordeler med Mextra Superabsorbent
• Reduserer risikoen for maserasjon  

(beskytter omkringliggende hud)

• Kan brukes på venøse leggsår under 
kompresjonsbandasjer

• Absorberer og holder på bakterieholdig sårvæske

• Komfortabel å bruke

• Enkel å applisere

Bruksområder
Mextra® Superabsorbent egner seg for moderat til svært 
væskende sår. Sårvæsken blir absorbert opp gjennom 
sårkontaktlaget og holdes inne i bandasjen slik at risikoen 
for maserasjon reduseres. Den vannavvisende og pustende 
baksiden hindrer væskegjennomtrenging og dermed lekkasje 
og tilsøling av klær og sengetøy. 

Skiftefrekvens 
Såret og Mextra Superabsorbent bør kontrolleres regelmessig. 
Bandasjen bør skiftes avhengig av sårets tilstand eller før den er 
gjennombløt av væske. Mextra Superabsorbent kan maksimalt 
ligge på såret i syv dager. 

Les mer på www.molnlycke.no
Mölnlycke Health Care , Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70. The Mölnlycke, Mextra, Mepitel and Tubifast 
trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2022 Mölnlycke 
Health Care AB. All rights reserved. NOWC3032203

Hvordan bruke Mextra® Superabsorbent

1. Rens sårområdet. Velg en bandasje-
størrelse som passer til såret.

3. Sikre bandasjen med en egnet fiksering, 
for eksempel Tubifast® eller Mepitac tape. 
Mextra Superabsorbent kan også brukes 
under kompresjon

2. Appliser Mextra Superabsorbent direkte 
på sårområdet med den hvite siden ned 
mot såret. For best resultat bør bandasjen 
overlappe tørr hud med minst 2 cm. Mextra 
Superabsorbent kan også brukes sammen 
med primærbandasjer, som Mepitel®. 
Kan brukes på kroniske sår, som trykksår 
og leggsår.

®

Mextra Superabsorbent sortiment 
(sterile enhetspakninger) 

Art. nr. 
Størrelse i 

cm
Antall i eske Antall i kartong

610700 10 x 10 10 50

610710 10 x 15 10 40

610720 10 x 20 10 90

610730 15 x 20 10 40

610740 20 x 25 10 40

610750 20 x 30 10 50

610760 20 x 40 10 50

Referanse: Mölnlycke Health Care. Data on file. 2020. 


