
• Snabb och ihållande antimikrobiell effekt

• Minskar smärta och vävnadsskada i såret och på omkringliggande hud

• Absorberar effektivt

Absorberande  
polyuretanskum

• Absorberar sårsekret

• Formar sig lätt efter 
kroppens konturer

• Kan användas under 
kompression1 
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* microbes larger 
than 25 nm

• Antimikrobiell effekt inom  
30 minuter2 och upp till 7 dagar3

Mepilex® Ag

Absorberande antimikrobiellt skumförband

• Minskar smärta och vävnadsskada i  
såret och på omkringliggande hud

• Minskar risken för maceration

Safetac® teknologi

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam 
vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den  
omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

* mikrober större än 25 nm



Art.nr. Storlek cm Avd fp Transp fp

287110 10 × 10  5 70

287210 10 × 20 5 45

287310 15 × 15 5 35

287410 20 × 20 5 25

287500 20 × 50 2 10

Mepilex Heel Ag

388100 13 × 20 5 25

388300 15 × 22 5 30

Så här fungerar Mepilex Ag
Mepilex Ag är ett antimikrobiellt skumförband med mjuk 
silikon som absorberar sårsekret och bibehåller fuktig 
sårmiljö. Mepilex Ag inaktiverar patogena mikroorganismer 
inom 30 minuter2 med uthållen effekt i upp till 7 dagar3. 
Genom att minska mängden mikroorganismer kan  
Mepilex Ag även minska odören. 

Användningsområden
Mepilex Ag kan användas på olika typer av lågt till måttligt 
vätskande sår så som ben- och fotsår, trycksår och 
delhudsbrännskador. Mepilex Ag kan även användas under 
kompression.

När ska Mepilex Ag användas
Om bakteriehalten i ett sår är för hög behöver den 
minskas för att inte fördröja sårläkningen. Mepilex Ag 
rekommenderas för att snabbt minska bakteriehalten. 
Använd Mepilex Ag till sår som inte läker normalt och som 
visar ökade tecken på bakteriell påverkan.

Observera
• Använd inte Mepilex Ag på patienter som är allergiska mot 

silver.

• Använd inte Mepilex Ag under strålbehandling, ultraljud 
eller magnetröntgen. 

• Använd inte Mepilex Ag tillsammans med oxiderande 
medel som hypokloritlösningar eller väteperoxid.

Så här används Mepilex® Ag

Rengör såret med saltlösning eller vatten 
enligt gällande kliniska rengöringsruti-
ner. Torka den omkringliggande huden 
ordentligt.

Ta bort skyddsfilmen och applicera den 
vidhäftande sidan på såret. Sträck inte. 
För bästa resultat bör Mepilex Ag över-
lappa den omkringliggande huden med 
åtminstone 2 cm. Mepilex Ag kan klippas 
till önskad storlek.

Fixera vid behov Mepilex Ag med ett 
bandage eller annan fixeringsprodukt t 
ex Tubifast.

Referenser: 1. Schumann H, Apelqvist J, Schmidtchen A, Hansson C. Open, non-comparative, multicentre investigation exploring the tolerance 
of an absorbent foam dressing containing silver used in chronic wounds. Poster presented at the European Wound Management Association 
Conference, Glasgow, United Kingdom, 2007. 2. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 
2008; Vol 4, No 1. 3. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10.  

Mer information på www.molnlycke.se 
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepilex Ag are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex Ag levereras sterila, enstycksförpackade
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