Flex-teknologi ger säkrare vidhäftning
och längre bärtid
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Innovation i varje lager

Lösningen på dina utmaningar
I intervjuer som gjorts med vårdpersonal i de nordiska länderna ansåg
61 % av 214 tillfrågade att ett vanligt problem med dagens skumförband
är att de lossnar1.
Det framgick även att ca 45 % av alla förband byts innan det egentligen
hade behövts. De främsta orsakerna till att förbanden byts i förtid är
osäkerheten på när förbanden behöver bytas eller deras oförmåga
att sitta på plats1.
Era synpunkter och önskningar har inspirerat oss att utveckla ett
nytt skumförband som kan sitta kvar längre och som förenklar
ert dagliga arbete. Det här är nya Mepilex® Border Flex.

Den nya Flex-teknologin ger en unik
flexibilitet och förbättrad följsamhet
Med vår innovativa Flex-teknologi
kan Mepilex Border Flex sträckas
i alla riktningar (360o). Du
kan känna dig trygg med att
förbandet sitter kvar där det
ska, dessutom längre jämfört
med andra förband2-4. Tack
vare den perforerade sårdynan
kan förbandet följa kroppens
konturer, även på svårapplicerade
områden samt när patienten rör sig.

Mepilex Border Flex kan sitta kvar upp till
tre gånger längre än andra skumförband3,4
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Mepilex® Border Flex
Aquacel® Foam
Biatain® Silicone

Tredelad skyddsfilm på
de större storlekarna
för enklare
applicering

Överlägsen hantering
av sårvätska
5. Baksidesfilm
Andningsbar och duschbar baksidesfilm med mönster för
kontroll av sårvätska.

4. Retensionslager
5

Det förbättrade retentionslagret med Flex-teknologi
kan hantera alla typer av sårvätska, både normal och mer
trögflytande5, samt håller kvar vätskan så att förbandet hela
tiden gör nytta. Detta lager bidrar också till förbandets goda
andningsförmåga5.

3. Spridningsskikt
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Spridningsskiktet fördelar vätskan över ett större område
för att maximera förbandets kapacitet att hantera sårvätska6.

2. Skumlager
Skumlagret absorberar sårvätskan och transporterar den
vidare till spridningsskiktet7.

3
2

Överlägsen hantering av sårvätska [g/10 cm2 /24 h]8,9
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1. Safetac®-lager

Kapslar in bakterier
Förbandet suger snabbt upp sårvätska som innehåller bakterier.
En unik kombination av Flex-teknologi och fler superabsorberande
fibrer bidrar till att effektivt förflytta sårvätskan och bakterierna
genom de olika lagren i förbandet. Retentionslagret kapslar in
sårvätskan och bakterierna vilket förhindrar att det läcker tillbaka
till sårbädden, även under tryck10.

Mepilex Border Flex och Sorbact®
Foam Gentle Border jämfördes
i ett test på förbandens förmåga
att hålla kvar bakterier under en
timmes kompression. Resultatet
visar tydligt att Mepilex Border Flex
kapslar in bakterierna mer effektivt
än Sorbact® Foam Gentle Border10.

Mindre smärtsamma förbandsbyten11 och minskar risken för
maceration12,13. Safetac skyddar den omkringliggande huden
och möjliggör ostörd sårläkning, vilket gynnar den naturliga
läkningen12,13.

Mepilex® Border Flex.
Efter 1 timmes
kontakt är antalet
bakteriekolonier
mellan 0 och 910.

Sorbact ® Foam Gentle
Border. Efter 1 timmes
kontakt finns cirka 70
bakteriekolonier10.

Ostörd sårläkning skapar bättre förutsättningar för såret att läka14 . Med baksidesfilmens mönster
kan du enkelt följa och notera hur sårvätskan sprider sig i förbandet. Onödiga förbandsbyten kan därmed
undvikas.

Tänk på att ta bort skyddsfilmen,
en efter en, varefter förbandet
successivt appliceras över såret.
Sträck inte förbandet när du
applicerar det.

Det unika spridningsskiktet möjliggör bättre utnyttjande av sårdynan och ger en överlägsen hantering av
sårvätska8-10. Bilderna ovan visar hur sårvätskan sprider sig i förbandet: ytan med sårvätska på förbandets
utsida ser mycket större ut än ytan som vetter mot såret.

Mepilex® Border Flex
med Flex-teknologi sitter
säkrare på plats tack vare
1. Unik flexibilitet

Exempel på användningsområden

Venösa bensår

Traumatiska sår

Diabetiska fotsår

Trycksår*

2. Överlägsen hantering av sårvätska

8-10

3.	Förbättrad följsamhet

*	På områden utsatta för tryck ska även protokoll för avlastning och
repositionering användas.
Art. nr

Storlek cm

Antal/Avd fp

Antal/Trp fp

595200

7,5 x 7,5

5

50

595300

10 x 10

5

50

595000

12,5 x 12,5

5

50

595400

15 x 15

5

50

595600

15 x 20

5

50

595800

10 x 20

10

60

595850

10 x 25

10

60

595900

10 x 30

10

40
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