
De vanligaste frågorna
Hur kan Mepiform tona ned ärr?
Ett mjukt silikonförband gör ärret mindre synligt. Detta visar 
erfarenheter efter många års användning av olika typer av 
förband med silikongel.

Vilka typer av ärr kan behandlas?
Både färska och gamla ärr som är röda och upphöjda 
(hypertrofiska ärr och keloider). Bröst, skulderparti och 
örsnibbar är känsliga områden där överdrivna ärreaktioner 
kan uppstå.

Hur lång tid tar behandlingen?
Det beror på ärrets utseende och form. Bäst effekt uppnås
så länge ärret är rött. Om Mepiform används i förebyggande 
syfte är behandlingstiden ca 3 – 6 månader. Därefter kan 
man göra ett uppehåll. Om ärret börjar klia, rodna och resa 
sig över omgivande hud bör behandlingen återupptas. En 
keloid bör behandlas under ca 1 år.

Gör det ont?
Inte alls. Den mjuka Safetac® silikonytan fäster varsamt på 
huden och det känns knappt när du tar av och sätter på 
förbandet.

Kommer ärret att försvinna helt?
Mepiform används vid ärrbehandling på sjukhus över hela 
världen. Mepiform ger en avsevärd förbättring i form av 
mindre rodnad, klåda, sveda och upphöjning även om ärret 
finns kvar.

Kan man vistas i solen med Mepiform?
Om man utsätter ett färskt ärr för sol riskerar man att få ett 
missfärgat ärr. Detta kan förebyggas genom att skydda ärret. 
Mepiform har solskyddsfaktor 5 men observera att det inte 
ger ett tillräckligt skydd.
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Vattentät baksida Safetac® silikonyta Skyddsfilm

Detta är Mepiform

Mepiform® – behandla 
missprydande ärr
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Storlek Antal förband Mölnlycke Art nr

5 x 7,5 cm 2 293770

5 x 7,5 cm 5 293200

4 x 30 cm 5 293100

10 x 18 cm 5 293400

Mepiform finns på apotek i följande storlekar:



Silikonförband som förstahandsval
Mepiform är ett tunt, diskret och bekvämt förband med mjuk 
silikonyta. Enligt internationella riktlinjer1 bör förband med 
silikongel vara förstahandsval när det gäller att behandla
ärr.

Slätar ut, mjukar upp och tonar ned
Mepiform med Safetac® silikonyta slätar ut, mjukar upp och 
tonar ned röda och framträdande ärr (hypertrofiska ärr och 
keloider) och gör dem på så sätt mindre synliga. Dessa ärr 
kan ha uppkommit efter operativa ingrepp, brännskador, 
skärsår eller olyckshändelser. Mepiform kan också användas 
för att förebygga uppkomsten av överdrivna ärreaktioner 
under ärrmognadsfasen (som normalt tar ca 1 år).

Så här används Mepiform
För att förebygga ärr hos personer med ökad risk för ärr-
bildning bör behandling med silikonförband inledas så snart 
som möjligt efter det att såret har läkt. Mepiform ska sitta på 
24 timmar om dygnet för att behandlingen ska bli optimal. 
Behandlingstiden varierar från person till person och beror 
också på hur ärret ser ut. Det kan ta från tre månader och 
upp till ett år att behandla ett ärr. 

Mepiform är självhäftande och kan klippas till lämplig storlek. 
Det behövs ingen ytterligare fixering för att hålla förbandet på 
plats. Mepiform kan sitta på vid dusch och bad, däremot bör 
det regelbundet tas av för rengöring och inspektion av hud-
området. Samma förband kan användas upp till två veckor.

Vid behov, klipp till
lämplig form och med
runda hörn. Förbandet
ska gå ca 1 cm utanför
ärret.

Applicera Mepiform på
ärret. Se till att huden är
torr och fri från krämer
o dyl.

Sätt på förbandet igen
efter daglig rengöring
av ärret.

Broschyren är framtagen i samarbete med Jan-Erik Axelsson,  
plastikkirurg på Universitetssjukhuset i Örebro.

Resultat efter behandling
med Mepiform

Observera. Om uppluckrad hud eller klåda skulle uppkomma
under Mepiform, avstå från behandlingen tills symtomen har 
försvunnit. Fortsätt därefter behandlingen genom att gradvis 
öka den tid förbandet sitter på. Om problemen kvarstår bör du 
kontakta din läkare. Mepiformbör ej användas på öppna sår.

REFERENCE: 1. International Clinical Recommendations on Scar Management. 
Mustoe T A, et al. Plast. Reconstr. Surg, 2002, Vol 110, No. 2. 560-571.

Före behandling Efter 6 månader
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