
• Nopea imukyky

• Korkea imu- ja pidätyskyky, joka vähentää maseraation riskiä

• Vähentää bakteerien pääsyä takaisin haavapohjaan, jopa kompression alla

• Muotoutuva ja mukava käyttää

Monikäyttöinen ja tehokas sidos erittäville haavoille

Nesteitä hylkivä ja hengittävä 
taustakalvo ehkäisee läpivuotoa

Haavan kontaktikerros ja taustakalvo 
ovat eriväriset, helpottaen käyttöä

Mextra hallitsee tehokkaasti 
runsaasti erittäviä haavoja

Sidoksen nesteiden imu- ja 
pidätyskyky vähentää bakteerien 
pääsyä takaisin haavapohjaan, jopa 
kompression alla

Mextra on muotoutuva ja 
mukava käyttää, säilyttää 
rakenteellisen eheyden 
nesteen imeydyttyä

Mextra® Superabsorbent

Mextra® Superabsorbentin tärkeimmät ominaisuudet



Mextra Superabsorbentin ominaisuudet
• Minimoi maseraation riskiä (suojaa ympäröivää ihoa)

• Voidaan käyttää laskimosäärihaavoilla
kompressiosidonnan alla

• Imee ja pidättää eritteen jossa bakteereja

• Edistää potilaan mukavuutta käytön aikana

• Helppo asettaa
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Kuinka Mextra® Superabsorbentia käytetään

1. Puhdista haava paikallisen hoitokäytännön 
mukaisesti ja valitse sopivan kokoinen sidos.

3. Kiinnitä Mextra Superabsorbent sopivalla 
kiinnitysmateriaalilla, kuten Tubifast® 

-putkisidoksella tai teipillä. 

Voidaan käyttää tarvittaessa myös kompression 
alla.

2. Aseta Mextra Superabsorbent suoraan haava-
alueelle, sidoksen valkoinen puoli haavaa vasten. 
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sidoksen 
tulisi ulottua ympäröivälle iholle vähintään 2 cm. 
Mextra Superabsorbentia voidaan käyttää yhdessä
ensisijaisten sidosten, kuten Mepitel®  tai Mepitel®

One kanssa. 

Voidaan käyttää kroonsilla haavoilla, kuten 
painehaavat ja säärihaavat.

®

Mextra Superabsorbent valikoima
(steriilisti yksittäispakattu)

Tuotenro Koko (cm) Kpl/osastopakk. Kpl/kuljetuspakk.

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

Käyttöalueet
Mextra® Superabsorbent on tarkoitettu kohtalaisesti ja 
runsaasti erittäville haavoille. Mextra Superabsorbent imee 
haavaeritteen haavan kontaktipinnan läpi, pidättää eritteen 
sisällään ja näin vähentää maseraation riskiä. Nesteitä 
hylkivä ja hengittävä taustamateriaali ehkäisee läpivuotoja 
sekä suojaa potilaan vaatteita ja lakanoita.

Sidoksen vaihtoväli
Haava ja Mextra Superabsorbent tulee tarkastaa säännöllisesti. 
Sidos vaihdetaan haavan kliinisen tilanteen mukaisesti tai 
ennen kuin sidos on aivan täynnä. Mextra Superabsorbent 
voidaan jättää paikoilleen jopa seitsemän päivän ajaksi.
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