
• Flex-teknologin ger en optimal följsamhet1 som 
anpassar sig till kroppens konturer och rörelser, 
vilket gör att förbandet sitter säkert på plats. 2

• Förbandet kan hantera mer sårvätska* än något 
annat allt-i-ett skumförband.3 

• Tester visar att Mepilex® Border Flex kan kapsla 
in bakterier bättre än andra förband.4

• Genom mönstret på baksidesfilmen kan du 
enkelt följa och registrera hur sårvätskan 
sprider sig i förbandet5, utan att störa såret.

• För behandling av ett flertal olika typer av 
vätskande svårläkta och akuta sår6

• Finns även i oval form för fler kliniska 
valmöjligheter

Sitter säkert.  
Unik passform.

 *In vitro-studier.

Flex-teknologi – förbandet sitter kvar  
och formar sig efter kroppen  

• 360º flexibilitet
• Ökad patientkomfort8

• Minskar risken att förbandet lossnar2

• Sitter kvar bättre än andra förband*9,10

• Minskar belastningen på huden6-8

*  På knän och armbågar jämfört med andra  
fyrkantiga förband.

Retentionslager 
• Effektiv hantering av både normal 

och trögflytande sårvätska11

• Kapslar in sårvätska som innehåller 
bakterier12 

• I kombination med spridningsskiktet 
och baksidesfilmen bidrar det till 
förbandets höga andningsbarhet11

Kapslar in bakterier
Mepilex Border Flex är uppbyggd i fem 
lager vilket gör att det absorberar, sprider 
och kapslar in sårvätska med bakterier 
för att förhindra att den kommer i 
kontakt med sårbädden, även under 
kompression12

Safetac® sårkontaktlager
• Mindre smärtsamma förbandsbyten16 och 

mindre risk för maceration17,18

• Lätt att hantera – det går att ta bort 
förbandet utan att skada huden16

• Safetac skyddar även den nya vävnaden, 
såret får vara ostört, vilket gynnar den 
naturliga läkningen17,19,20

Skumlager
• Absorberar sårvätskan 

och transporterar den till 
spridningslagret3

Baksidesfilm med hög andningsbarhet
• Ger längre bärtid3

• Med mönstret kan du enkelt följa och 
registrera sårvätskans spridning 5

• Möjlighet att kontrollera sårvätskans färg 
• Barriär mot bakterier13

• Duschbart14

Spridningslager
• Sprider sårvätskan jämnt 

över en större yta som 
möjliggör att sårvätskan 
snabbt transporteras 
till retentionslagret och 
baksidesfilmen15
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Sortiment (sterilförpackat)

Utvecklad för att forma sig efter 
kroppen och sitta säkert
Vår innovativa Flex-teknologi skapar en unik följsamhet som 
anpassar sig till kroppens konturer vilket ger förbandet en bättre 
passform än jämförbara allt-i-ett-skumförband1. Förbandet följer 
med i patientens rörelser och sitter kvar, även vid dusch14. Genom att 
sitta på plats längre minskar du den tid vårdpersonalen behöver lägga 
på onödiga förbandsbyten.

Smart vätskehantering
Förbandets fem lager absorberar, sprider och kapslar in sårvätska 
och låter dig följa sårvätskans utbredning. Sårvätskan transporteras 
bort från sårbädden och förhindras från att pressas tillbaka till såret, 
även under kompression12. Mepilex® Border Flex har bättre kapacitet 
att hantera sårvätska än jämförbara förband3 och hanterar både 
normal och trögflytande sårvätska11.

Mindre smärta och vävnadsskada
Vidhäftningen med Safetac® ger mindre smärta16 och vävnadsskada16 
vid förbandsbyten och minskar risken för maceration jämfört med 
andra vidhäftande förband17,18.

Användningsområden
Mepilex® Border Flex kan användas till ett flertal olika typer av 
vätskande svårläkta och akuta sår, till exempel fotsår hos diabetiker, 
venösa bensår, trycksår, hudfliksskador och traumatiska sår. 
Förbandet kan även användas som en del i preventionsprogram för 
att minska hudskador såsom trycksår.

Förbandet finns i både kvadratisk, oval och rektangulär form vilket 
möjliggör användning på annars svårbandagerade områden. Mepilex 
Border Flex kan sitta kvar i upp till 7 dagar beroende på sårets och 
den omkringliggande hudens status, eller enligt gällande rutiner och 
riktlinjer.

 *På områden utsatta för tryck ska även protokoll för avlastning och 
repositionering användas.

Obs: Vid kliniska tecken på infektion, kontakta vårdspersonal för 
lämplig infektionsbehandling.

 Enkel applicering

Vår nya tredelade skyddsfilm gör Mepilex® Border Flex** enkelt att 
applicera 22. Nu kan du applicera förbanden korrekt och säkert –  
utan veck, upprullade kanter och upprepade appliceringar. 

**Gäller storlekarna 15 x 15 cm, 15 x 20 cm, 13 x 16 cm och 15 x 19 cm

Mepilex Border Flex finns nu även i oval form för att underlätta 
omläggning på svårbandagerade områden, och sitta säkert.

Artikel- 
nummer Storlek  (cm) Antal/Avd fp

595200 7,5 x 7,5 5

595300 10 x 10 5

595000 12,5 x 12,5 5

595400 15 x 15 5

595600 15 x 20 5

595800 10 x 20 10

595850 10 x 25 10

595900 10 x 30 10

Artikel-
nummer

Storlek   
(cm) 

Antal/Avd fp

583500 7,8 x 10 (oval) 5

583300 13 x 16 (oval) 5

583400 15 x 19 (oval) 5


