
• Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten1,2,3

• Ingen extra fixering krävs

• Formar sig väl efter kroppen konturer

• Kan användas vid dagliga aktiviteter

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.

Safetac® yta
• Vidhäftning med mjukt silikon
• Minskar smärta och vävnadsskada 

vid avlägsning1

CAN BE CUT

Nonwoven baksidesfilm
• Andningsbar
• Vattentät

Mepiform®

Effektivt självhäftande förband för ärrbehandling
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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 Mepiform are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

Avlägsna skyddspappret. Vid behov klipp 
till rätt storlek.

Applicera Mepiform på ärret. Säkerställ 
att huden är ren, torr och fri från eventuell 
salva etc.

Art.nr. Storlek cm Avd fp Transp fp

293100   4 x 30 5 50

293200    5 x 7,5 5 25

293400 10 x 18 5 35

Mepiform levereras sterila, enstycksförpackade
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Så här fungerar Mepiform
Silikon har en bevisad positiv påverkan på hypertrofiska 
ärr och keloider4, 5. Det kan ta 3 månader upp till ett 
år att förbättra gamla ärr, beroende på ärrvävnadens 
tillstånd. För optimal effekt ska Mepiform bäras 24 
timmar per dag. Det är rekommenderat att Mepiform 
avlägsnas en gång dagligen, t.ex. vid dusch eller bad, 
för inspektion och tvätt av huden. För profylaktisk 
behandling, ska Mepiform användas 2–6 månader 
beroende på hudens tillstånd.

Fördelar med Mepiform
• Minskar smärta och vävnadskada vid förbandsbyte

• Ingen extra fixering krävs

• Tunn, flexibel och diskret

• Kan användas vid dagliga aktiviteter

• Kan återappliceras efter avlägsning

• Mepiform kan sitta kvar i flera dagar

• Mepiform har en solskyddsfaktor på SPF 56

Så här används Mepiform®

Användningsområden
• Gamla och nya rodnade och upphöjda hypertrofiska 

ärr och keloider

• Slutna sår som kan förhindra att hypertrofiska ärr 
och keloider bildas

Observera
Om maceration eller rodnad skulle förekomma, låt huden 
vila till dess att symptomen har försvunnit. Fortsätt med 
behandlingen och öka behandlingstiden gradvis per dag.

Återapplicera efter daglig rengöring av 
ärret. Torka huden innan Mepiform sätts 
på igen.


