
• Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
• Skonsam mot huden
• Enkel att använda

Mestopore® S

Absorberande förband för kontinent stomi med mjuk silikon

SHOWER PROOF

Absorptionsdyna
• Superabsorberande 

polyakrylat för extra 
säkerhet

• Inget fibersläpp
• Lågvidhäftande

Nonwovenfilm
• Vätsketät
• Ångpermeabel

Safetac® -yta
• Minskar smärta och  

vävnadsskada vid  
förbandsbyte

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.



Så här används Mestopore® S

Ta bort skyddspappret från övre halvan av 
Mestopore S.

Applicera förbandet försiktigt mot huden över 
stomin. Ta bort det nedre skyddspappret och 
sätt fast resten av förbandet.

För att ta bort förbandet – lyft försiktigt
från sida till sida (inte uppifrån och ner).

Så här fungerar Mestopore S
Mestopore S är ett självhäftande förband för kontinent stomi. En 
icke-vidhäftande kontaktyta skyddar stomivävnaden från skada. 
Sekret från stomin absorberas av högasorberande fibrer. Den 
självhäftande kanten förhindrar läckage och är mycket skonsam 
mot huden, även vid upprepade förbandsbyten.

Fördelar med Mestopore S
• Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte

• Hudvänlig häfta

• Skonsam

• Följsam

• Duschbar

• Lämnar inga rester

• Enkel att använda

Referenser: 1. Gotschall CS, et al. Prospektive, Randomised study on the Efficacy of Mepitel® on Children with Partial 
Thickness Scalds. Journal of Burns Care & Rehabilitation. 1998;19:279-83.  2. Dahlstrøm K K. Scand J Plast Reconstr 
Hand Surg 1995;29:325-27.  3. Dykes P. The link between the peel force of adhesive dressings and subjective discom-
fort in volunteer subject. Journal of Wound Care, 2003;12, no 7.

Mestopore Slevereras sterila, enstycksförpackade
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Art.nr. Apotekets 
varunr Storlek cm Storlek 

sårdyna Ant/frp

665100 201167 9 × 10 5 × 5,5 cm 160

665100 201427 9 × 10 5 × 5,5 cm 20

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 Mestopore S are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

Användningsområden
Mestopore S är speciellt utvecklad för att användas vid kontinent 
stomi.

Observera
Vid kliniska tecken på infektion rådgör med vårdpersonal 
för lämplig infektionsbehandling.

Safetac® teknologi 
Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som finns 
exklusivt på förband från Mölnlycke Health care.

Safetac teknologi:

• Sluter sig kring sårkanterna och motverkar läckage.

• Skonsam emot såret och den omkringliggande  
 huden vid förbandsbyte.

•  Fäster inte på den fuktiga sårytan, men fäster skonsamt  
 på den omkringliggande torra huden.

Förband med Safetac minskar vävnadsskada i såret och på den 
omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.1,2,3


