
Y-leikkaus laajenee liikkeen mukana

Lite

Safetac® haavan kontaktipinta

• Vähentää kipua sioksenvaihdon 
aikana6-12 ja pientää maseraation 
riskiä6,9,10,13

•  Helppo käsitellä - ja vähentää 
ihovaurioita sidosta poistaessa6-9

•  Hellävarainen Safetac® silikoni 
suojaa myös uutta kudosta – joka 
edistaa haavan häiriintymätöntä 
paranemista14,15

Uuden sukupolven joustavat sidokset

Vaahtokerros

• Imee haavaeritteen ja johtaa sen 
levittävään kerrokseen16

• 4-kerroksinen rakenne imee ja kanavoi 
eritteen pois haavalta16

Erittäin hengittävä taustakalvo

• Mahdollistaa haavaeritteen leviämisen 
seurannan sidosta poistamatta 3

• Estää bakteerien pääsyn haavaan.4

• Sidos on myös vedenpitävä, joka mahdollistaa 
suihkussa käymisen5

360° Flex -teknologia  
pysyy paikallaan ja mukautuu 
yksilöllisesti

• Parantaa mukavuutta1,2

• Pitää sidoksen paikallaan1,2

Levittävä kerros

Haavaeritteen johtaminen pois 
haavasta ja laajemmalle
alueelle16

• Innovatiivinen 360° Flex -teknologian ansiosta  
Mepilex® Border Flex Lite mukautuu yksilöllisesti 
potilaan kehon muotoihin ja liikkeisiin, vähentää 
ihoon kohdistuvaa rasitusta, mikä parantaa 
käyttömukavuutta ja pitää sidoksen paikallaan1,2

• Jopa 77%  parempi muotoutuvuus kuin Mepilex 
Border Lite -sidoksella1,2

• Haavaeritteen seuranta antaa varmuutta 
sidoksen jättämiseen paikalleen pidemmäksi 
aikaa, vähentäen sidosvaihtoja3

Pysyy paikallaan. 
Mukautuu yksilöllisesti.



Suunniteltu mukautumaan ja 
pysymään paikallaan
Ainutlaatuinen 360° Flex -teknologia ansiosta sidos on mukautuvampi 
ja joustavampi kun vastaavanlaiset reunalliset vaahtosidokset2,17. 
Innovatiivinen 360° Flex -teknologia mahdollistaa Mepilex® Border 
Flex Lite -sidoksen liikkumisen joka suuntaan, vähentää ihoon 
kohdistuvaa rasitusta, lisää mukavuutta ja pitää sen paikallaan1,2.

Fiksu eritteen hallinta
Ainutlaatuinen 4-kerroksinen sidos imee ja kanavoi eritettä pois 
haavalta ja antaa sinun seurata paranemisen edistymistä haavaa 
häiritsemättä3,16. Mepilex Border Flex Lite -sidoksen ainutlaatuinen 
rakenne tarjoaa optimaalisen tasapainon eritteen imeytymiselle 
ja kosteuden haihtumiselle, maksimoiden haavaeritteen hallintaa 
vähän/kohtalaisesti erittävillä haavoilla16,18-21.

Safetac® -teknologia.              
Vähemmän ihovaurioita ja kipua.
Lukuisissa satunnaistetuissa tutkimuksissa Safetac® -sidosten 
on kliinisesti osoitettu vähentävän haavan ja ihon vaurioita 
poistettaessa6-11,13,22. Tiivistämällä haavan reunat ne auttavat 
estämään maseraation6-11. Sidoksen vaihto on kivuttomampaa kun 
haavaan ja ihoon kohdistuu vähemmän vaurioita6-12. Siksi useat 
satunnaistetut kokeilut yhdistävät Safetac -sidokset nopeampaa 
paranemiseen7-9,12 ja pienemmillä hoidon kokonaiskustannuksilla7,11,12.

Käyttöalueet
Mepilex Border Flex Lite on suunniteltu monenlaisten vähän/
kohtalaisesti erittävien haavojen, kuten sääri- ja jalkahaavojen, 
painehaavojen, kirurgisten ja akuuttien haavojen esim. hankaumia, 
rakkuloita ja ihorepemiä, hoitoon.  Mepilex Border Flex Liteä voidaan 
käyttää myös suojaamaan vaurioitunutta ja / tai haurasta ihoa.
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 Helppokäyttöinen

Tilaustiedot (steriilisti pakattu)

Suurin Mepilex Border Flex Lite -sidos on varustettu uudella, 
kolmiosaisella suojakalvolla.

 * Saatavilla koossa 15x15 cm

Tuotenumero Koko (cm) 
Haavatyynyn koko 

(cm)
Kpl/kuljetuspakk.

581011 4 x 5 2 x 3 10/70

581100 5 x 12.5 2.5 x 8.5 5/65

581200 7.5 x 7.5 4.5 x 4.5 5/70

581300 10 x 10 6.5 x 6.5 5/50

581500 15 x 15 11 x 11 5/50

Huomio: Mikäli haavassa esiintyy merkkejä kliinisestä infektiosta 
esim. kuumetta tai haava ympäröivä iho punoittaa, on lämmin tai 
turvonnut, ota yhteyttä terveysalan ammatilaiseen hoitoa varten


