
Guide trycksårsrelaterade skador av 
medicinsk utrustning – Mepilex® Lite
Mepilex® Lite skyddar huden, absorberar fukt och har visat sig skydda ömtålig hud från 
yttre krafter, till exempel friktion och tryck som orsakas av ofta användning av medicinsk 
utrustning1,2.

•  Mepilex Lite kan enkelt  
klippas till önskad form

•  När du klipper i Mepilex Lite, 
ha kvar baksidesfilmen

•  Mepilex Lite har en skonsam 
vidhäftning tack vare Safetac® 
teknonologi3

Illustrationerna exempilfierar områden för skydd under medicinsk utrustning  

Disclaimer: The prophylactic use of dressings in reducing the risk of medical device related pressure injuries is well reported, however their use under 
PPE in terms of maintenance of a seal and potential impact on viral transmission has not been tested by Mölnlycke or others to our knowledge.



Välj en storlek på förbandet så att det drabbade området täcks och klipp ut för att anpassa patientens 
behov / kroppskonturer eller utrustning. Applicera med den vidhäftande sidan mot huden.

Klippguide
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Friskrivningsklausul: Informationen som anges här ska inte tolkas som läkemedel eller ersätta en oberoende medicinsk bedömning av en patients kliniker. Denna 
information, inkluderar, men utan begränsning till förslag på produktens bärtid, produktval och föreslagen användning är baserad på generaliseringar och beaktar 
inte de unika egenskaperna hos en individs sår. Varje patients kliniker ska förbli ensam ansvarig för bedömning svårighetsgraden av patientens sår, bestämma 
lämplig behandling och sårbehandling.


