
• Flex-teknologin gör att förbandet kan sträckas i
alla riktningar, följer kroppens rörelser och inte
lossnar i förtid9,10

• Med Flex-teknologin kan förbandet sitta på
plats längre tack vare mindre påfrestning på
kanterna och minskad risk att förbandet
rullar sig1,14

• Den följsamma sårdynan ger
ökad patientkomfort1,14

• Mepilex® Border Flex har bevisad förmåga
att hantera mer vätska än något annat
allt-i-ett skumförband4,5

• Förbandet är tunt och diskret även när det är
fyllt med sårvätska6,10

Safetac® mot sårytan

• Mindre smärta vid förbandsbyte7,11

• Fastnar inte i såret12,13

• Sluter kring sårkanterna vilket 
förhindrar maceration7

Mepilex® Border Flex

Flex-teknologi
• Överlägsen flexibilitet8

som gör att förbandet 
sitter på bättre jämfört 
med förband utan Flex-
teknologi9,10

Absorberande skumlager
• Suger omedelbart upp 

sårvätska och förhindrar 
läckage, vilket skyddar den 
omkringliggande huden7

Baksidesfilm med mycket god 
andningsbarhet
• Barriär mot bakterier och virus*1

• Duschbart2

• Mönster för kontroll av sårvätskans
spridning

• God andningsbarhet ger längre
bärtid3

*Mikrober större än 25 nm

Retentionslager med super- 
absorbenter
• Effektiv hantering av olika

typer av sårvätska4,5

• Diskret och tunt6

• Kapslar in sårvätskan och 
minskar risken för läckage 
och maceration

Spridningsskikt
• Fördelar sårvätskan jämnt 

över hela förbandet3

• Förbättrar retentionslagrets
effekt och baksidesfilmens 
andningsförmåga

NYHET

Flexibelt allt-i-ett skumförband



Så här använder du Mepilex® Border Flex
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Mepilex Border Flex (steril singelförpackad)

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

Tredelad skyddsfilm (storlek 15x15 
och uppåt) underlättar säker 
applicering. Kom ihåg att ta bort 
skyddsfilmerna en efter en samtidigt 
som du långsamt fäster förbandet 
över sårområdet. Sträck inte förbandet 
när du sätter fast det och ta inte bort 
alla skyddsfilmerna samtidigt.

Det unika spridningsskiktet (se bild nedan) 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

Kliniderm® 

Foam Silicone 
Border

Aquacel® 
Foam

AndningsbarhetAbsorption

Allevyn® Classic 
Gentle Border

Allevyn® Life

12,1

1,4

6,5 5,8 4,9

9,1

6,4

4,9 5,1
9,4

[g/10 cm2/24 h]

Hur fungerar Mepilex Border Flex?
Mepilex Border Flex är ett extra flexibelt och följsamt allt-i-ett-
skumförband. Det har utvecklats för att hantera stora mängder 
vätska, både normal och mer trögflytande3,4. Flexibiliteten i 
kombination med den överlägsna vätskehanteringen gör att 
förbandet kan sitta kvar längre3,4,5,9,10.

*För beställning 2018

Överlägsen hantering av sårvätska15,16

Förbandet suger snabbt upp sårvätska som innehåller 
bakterier. En unik kombination av Flex-teknologi och fler 
superabsorberande fibrer bidrar till att sårvätskan med 
bakterierna förflyttas genom de olika lagren i förbandet. 
Retentionslagret kaplar in sårvätskan och bakterierna vilket 
förhindrar att det läcker tillbaka sårbädden, även under tryck17.

Användningsområden
Mepilex Border Flex är utvecklat för att hantera flera olika 
typer av normala och mer trögflytande vätskor. Förbandet 
kan användas under kompression18. Du kan använda Mepilex 
Border Flex för ett flertal vätskande svårläkta och akuta sår, 
såsom 
• Diabetiska fotsår
• Venösa bensår
• Trycksår
• Traumatiska sår

Obs:
Mepilex Border Flex kan användas även vid kliniska tecken på 
infektion under förutsättning att lämplig infektionsbehandling 
sätts in.
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