TEHOKAS ANTIMIKROBINEN IMUKYKYINEN
ALL-IN-ONE VAAHTOSIDOS
•
•
•
•

Minimoi kipua ja traumaa sidosten vaihdon yhteydessä1,2,3
Nopea ja pitkäkestoinen antimikrobinen teho5
Erinomainen ja tehokas eritteiden hallinta
Pitävä kiinnitys, mutta traumaton sidoksen poisto

Polyuretaani taustakalvo
• Hengittävä
• Suihkunkestävä
• Virus- ja bakteerisuoja

Safetac®
• Vähentää kipua ja
traumaa ennen sidosten
vaihtoa, sen aikana ja sen
jälkeen1
• Ei kiinnity kosteaan
haavapintaan vaan
kuivaan ihoon3
• Sulkee haavan reunaalueen, vähentäen näin
maseraation riskiä4

Monikerroksinen imukykyinen
vaahtotyyny
• Tiivistetty hopeavaahto imee ja levittää
haavaeritettä ja samalla vapauttaa hopeaa
haavalle
• Kuitukerros mahdollistaa maksimaalisen
eritteiden hallinnan

Nopea ja pitkäkestoinen
hopeaionien teho
• Antimikrobinen
vaikutus 30 minuutissa,
jopa 7 päivän ajan5

Safetac® teknologia
Safetac® teknologia. Vähemmän vauriota. Vähemmän kipua.
Safetac on U]bih`UUhi]bYbg]`]_cb]_]]bb]hhma]ghY_bc`c[]U. Safetac-teknologiaan
perustuvat sidokset eivät aiheuta vaurioita poistettaessa. Sidoksen vähentävät
vauriota haavalle ja sitä ympäröivälle iholle sekä vähentävät potilaalle aiheutuvaa
kipua. Sidos kiinnittyy haavaa ympäröivään kuivaan ihoon ja maseraatioriski
vähenee.
Lisätietoa www.safetac.com

Perinteistä kiinnitysainetta
käytettäessä esiintyy ihon
kuoriutumista.

Safetac-teknologian tuotteita
käytettäessä ei esiinny ihon
kuoriintumista.

Aseta kiinnittyvä puoli haavalle, älä venytä
sidosta sitä asettaessasi.  

Kuinka Mepilex Border Ag toimii

Käyttöalueet

Mepilex Border Ag on antimikrobinen all-in-one vaahtosidos,
joka tehokkaasti imee ja pidättää haavaeritteitä sekä ylläpitää
kosteaa haavaympäristöä. Safetac-teknologian ansiosta sidos
vähentää maseraation riskiä sulkemalla haavan reuna-alueet,
joten haavaerite ei vuoda ympäröivälle iholle. Safetac-teknologia
mahdollistaa sidoksen vaihtamisen vahingoittamatta haavaa tai
ympäröivää ihoa ja aiheuttaen potilaalle vähemmän kipua.

Mepilex Border Ag on suunniteltu kohtalaisesti tai runsaasti
erittäville haavoille, kuten jalka- ja säärihaavat, painehaavat,
syöpähaavat, toisen asteen palovammat, traumaattiset ja kirurgiset haavat, joissa tarvitaan kosteaa haavaympäristöä, eritteiden
hallintaa, hellää kiinnittymistä ja antimikrobista tehoa.
Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät pakkauksen käyttöohjeista.

Mepilex Border Ag tappaa haavaan liittyviä taudinaiheuttajia 30
minuutissa ja säilyttäen tehonsa jopa 7 päivän ajan. Vähentämällä
mikro-organismien määrää, Mepilex Border Ag vähentää myös
haavaan liittyvää hajua.

Mepilex Border Ag sidoksen etuja
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimoi kipua ja traumaa sidosten vaihdon yhteydessä
Itsekiinnittyvä - Kiinnitystä ei tarvita
Suihkunkestävä
Voidaan käyttää kompressiosidosten alla
Miellyttävä potilaalle käytön aikana
Voidaan jättää paikoilleen usean päivän ajaksi haavan
tilasta riippuen
Sidos ei menetä kiinnittymistehoaan, vaikka haava
tarkistettaisiin poistamatta sidosta kokonaan
Vähäinen ihoärsytyksen tai allergian riski, joka ei
sisällä luonnonkumia, hartisa tai hartsijohdannaisia

Mepilex Border AG valikoima 
(steriilisti yksittäispakattu)

Tuotenro

Koko cm

Kpl/osastopakk.

Kpl/kuljetuspakk.

395200
395300
395400
395600
395800
395700
395900

7,5 x 7,5
10 x 10
15 x 15
15 x 20
10 x 20
10 x 25
10 x 30

5
5
5
5
5
5
5

70
50
50
45
35
35
25

5
5
5

40
40
25

Mepilex Border Sacrum Ag
382000
382200
382400

18 x 18
20 x 20
23 x 23
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Puhdista haava. Poista
sidoksen taustapaperi.
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Käyttöohje Mepilex® Border Ag

