
Vår nästa generation av flexibla förband

Mepilex® Border Flex kan minska 
dina kostnader

Varje onödigt förbandsbyte innebär obehag 
för patienten samt medför en ökad kostnad, 
inte enbart i materialförbrukningen utan även 
vårdpersonalens tid. 

I ett årslångt kvalitetsförbättringsprojekt 
observerades att Mepilex Border Flex, i 
kombination med andra åtgärder, bidrog till att 
reducera totalkostnaderna genom att sitta på 
plats längre, minska antalet förbandsbyten och 
bättre stödja sårläkningen samt un derlätta för 
vårdpersonalen1. 

I ett annat förbättringsprojekt ob serverades 
att gruppen som använde Mepilex Border 
Flex förbrukade färre förband jämfört med 
gruppen som använde tidigare för band. Därmed 
minskades den totala vårdkost naden samt 
vårdpersonalens arbetsbelastning2.

Artikelnummer
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

Artikelnummer
Storlek  
(cm) 

Antal/ 
Avd fp

583500 7,8 x 10 5

583300 13 x 16 5

583400 15 x 19 5
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Sitter säkert
Unik passformUtvecklat för att ha följsam passform och sitta kvar länge

Tack vara Flex-teknologins unika 
formbarhet anpassar sig Mepilex 
Border Flex till kroppens konturer och 
patientens rörelser4. Förbandet har en 
förmåga att minska trycket mot huden 
och undvika stumma sträckningar 
vilket ökar bekvämligheten och 
möjligheterna att sitta på längre10.  
 
Mepilex Border Flex är duschbart11.

På molnlycke.se kan du läsa mer hur Mepilex® Border Flex kan hjälpa dina 
patienter, ditt vårdteam och din budget.
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Förbandets perforeringar ger ökad rörelsefrihet

Över hälften (58 %) av patienterna klagar över att förbandet drar 
i huden eller att förbandet inte följer med i kroppens rörelser9.
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Safetac® ger mindre 
smärtsamma 
förbandsbyten

Absorberar sårvätska

Följ sårvätskans 
spridning utan att 
lyfta på förbandet3

Kapslar in sårvätska 
som innehåller 
bakterier och 

förhindrar vidare 
kontakt med såret5

Sprider sårvätska för 
maximal kapacitet6

Flex-teknologi ger  
en unik formbarhet4

Vi introducerar Mepilex® Border Flex-familjen

Vår nästa generation av flexibla förband är utvecklad för att forma sig efter 
kroppen och sitta kvar – vårdpersonalen får mer tid, kostnaderna minskar  
och patienterna upplever en bättre livskvalitet1,2.

Välj rätt förband för din patients behov

Utvecklat för användning på flera typer 
av vätskande sår såsom ben- och fotsår, 
trycksår, traumatiska sår (t. ex. 
hudfliksskador) samt som en del i 
trycksårsförebyggande program.

Sår behöver läka. Patienter behöver vård. Vårdpersonal  
behöver tid. Budgeten är begränsad. Utmaningen är att hitta  
ett förband som är bekvämt och sitter kvar så länge det behövs.

Kvadratiskt Ovalt Rektangulärt

Så fungerar Exudate Progress Monitor – mönster för kontroll av sårvätskan

När såret får vara ostört underlättas läkningen. Med Exudate Progress Monitor 
kan du enkelt följa sårvätskans spridning och låta förbandet sitta kvar längre.3

Smart vätskehantering

Förbandet kan sitta kvar längre samtidigt som det 
upprätthåller en optimal sårläkningsmiljö.

Mindre smärta och vävnadsskada

Mepilex Border Flex vidhäftar med Safetac, som sedan  
länge bevisats ge mindre smärta och vävnadsskada vid 
förbandsbyte8,16,17.

1. Snabb absorption: 
Skumlagret suger snabbt upp både normal och trögflytande 
sårvätska13,14, sväller minimalt och hanterar sårvätskan bättre  
än andra jämförande förband12. 

2. Maximerar kapaciteten genom att sprida sårvätskan: 
Sårvätskan leds bort från såret och sprids över en större yta som 
möjliggör högre andningsbarhet genom baksidesfilmen6,7.

3. Kapslar in sårvätska och bakterier och håller dem borta från såret: 
De superabsorberande fibrerna i retentionslagret förhindrar att 
sårvätska med bakterier kommer i kontakt med sårbädden, även 
under kompression5. Samtidigt hindrar baksidesfilmen bakterier att 
komma in utifrån15.

4. Följ sårvätskan utan att lyfta på förbandet: 
Exudate Progress Monitor gör det möjligt att följa, bedöma och 
registrera sårvätskans spridning utan att störa såret.3

SÅ MYCKET SOM

2,2x
9/10

högre vätskehantering 
jämfört med andra 
skumförband12

patienter föredrar 
förband med Safetac® 
framför andra förband 
med traditionell häfta8

Upp till 1/3 av patienterna klagar på att de behöver  
byta förband dagligen9.

Exudate Progress Monitor är 
ett mönster med jämnt 
fördelade prickar.

t.ex. 4 x 4 cm
I takt med att sårvätskan sprids i 
förbandet kan du registrera 
antalet prickar som visar  
vätska i förbandet.

t.ex. 8 x 10 cm
Du kan fortsätta följa hur 
sårvätskan sprider sig i 
förbandet med hjälp av det  
du registrerar.

t.ex. 10 x 14 cm
Överväg att byta förband när 
sårvätskan närmar sig förbandets 
kanter.*

*Frekvens för sårinspektion och förbandsbyte styrs av kliniska beslut och bör avgöras av den behandlande vårdpersonal.

9 av 10 patienter upplever att deras sår påverkar livskvaliteten9.

Traditionell vidhäftning 
ger hudstrippning

Safetac® ger mindre 
hudstrippning


