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Appliceringsguide

1. Torka området noga efter rengöring 
av huden/såret . Ta bort den mittersta delen 
av skyddsfilmen och placera förbandet 
under hälen.

Före applicering:  
Rengör intakt hud. Torka den omkringliggande huden noga. Se till att  
huden är fri från dimetikon (silikonolja), sprayplåster och mjukgörande 
krämer. Det behövs ingen hudbarriär under förbandet.

3. Ta bort skyddsfilmen från en av flikarna 
märkt med "A". Applicera och släta ut. 
Upprepa med andra sidan. Sträck ej förbandet.

2. Applicera den vidhäftande delen av förbandet 
som är markerad med "A" (se illustration ovan) 
på bakre delen av hälen/akillesse nområdet. 
Placera den smalaste delen av förbandet på 
hälbasen. Sträck ej förbandet.

4. Applicera varsamt den självhäftande delen 
av förbandet, märkt med "B" (se illustration 
ovan) under fotsulan. Sträck ej förbandet.

5. Ta bort skyddsfilmen från en av flikarna 
märkt med "B". Applicera och släta ut kanten. 
Upprepa med andra sidan. Sträck ej förbandet.

6. Tryck och släta ut så att hela förbandet är i 
kontakt med huden.

•   Tänk " " för "Akilles" för att komma 
ihåg hur förbandet appliceras korrekt

•   Applicera förbandet på ren, torr hud
•   Sträck inte förbandet under 

appliceringen
•   Sätt på en antihalksocka om patienten 

är rörlig – det gör även att förbandet 
sitter kvar bättre

•   Överväg att använda Tubifast® eller 
annan fixering som extra stöd för 
mycket rörliga patienter eller om 
förbandet har lätt för att lossna i förtid: 
förbandet är utvecklat för att vara 
skonsam mot huden

Tips & Tricks

Vid kliniska tecken på infektion kan Mepilex® Border Heel fortsätta 
användas om korrekt behandling av infektionen inleds.  
Använd inte förbandet på torr, intakt sårskorpa.O

bs
:

Mepilex® Border Heel

Om du behöver undersöka underliggande 
hud eller sår

1. Dra försiktigt i flikarna för att avlägsna 
förbandet från huden.

5. Kontrollera att förbandet har återapplicerats 
i sitt ursprungliga läge och se till att kanten är 
hel och slät.



Mepilex® Border Sacrum

Appliceringsguide

1. Område som ska skyddas. Bedöm patientens anatomi och välj lämplig 
placering för förbandet.

Före applicering: Rengör intakt hud. Torka den omkringliggande huden 
noga. Se till att huden är fri från dimetikon (silikonolja), sprayplåster och 
mjukgörande krämer. Det behövs ingen hudbarriär under förbandet.

Sakrum

Svanskotan

3. Håll isär skinkorna. Applicera förbandet på sakrumområdet och överst 
mellan skinkorna, med förbandets bas placerad så att svanskoteområdet 
täcks.

5. Placering av förbandet.

2. Efter rengöring och torkning, avlägsna mittendelen av skyddsfilmen 
genom att försiktigt dra i kanten med rosa rand.

4. Ta bort skyddsfilmerna och jämna varsamt ut båda sidorna till 
rätt läge.

6. Tryck och släta ut så att hela förbandet är i kontakt med huden.

4. Håll förbandet i sitt läge mellan skinkorna och bedöm huden genom 
att försiktigt dra i flikarna.

6. Kontrollera att förbandet har återapplicerats i sitt ursprungliga läge 
och se till att kanten är hel och slät.

Korrekt passform:
• Förbandet ska placeras så att 

det passar patientens anatomi.

• Se till att förbandet ligger an mot huden 
och undvik glapp och luftfickor.

När du ska undersöka huden eller såret
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Prevention
Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum bidrar till att 
skydda huden från skador orsakade av tryck, skjuv, friktion och 
mikroklimat2. Vidhäftningen med Safetac® skyddar huden, håller 
förbandet på plats och begränsar friktion och skjuv2. Safetac® 
möjliggör även repositionering av förbandet efter hudinspektion.

Fördelar
✔	 Självhäftande – ingen sekundär fixering behövs
✔	 Mindre smärta och vävnadsskada vid förbandsbyten5, 6, 7

✔	 Kan sitta på plats i flera dagar
✔	  Kan justeras och återappliceras utan att förlora 

sina vidhäftande egenskaper

Behandling
Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum absorberar och 
håller effektivt kvar sårvätskan i förbandet3 samt bevarar en fuktig 
sårmiljö. Safetac® förseglar sårkanterna, förhindrar sårvätska från 
att läcka ut på den omkringliggande huden och minskar därmed 
risken för maceration4. Tack vare Safetac® kan förbandet bytas utan 
att såret eller den omkringliggande huden skadas5 och utan att 
patienten utsätts för ytterligare smärta6.

Användningsområden 
Mepilex® Border Heel och Mepilex® Border Sacrum är utvecklade 
för att förebygga hudskada eller för behandling av vätskande sår, 
såsom trycksår, diabetiska fotsår, hälsår, traumatiska sår och 
sekundära läkande sår.

Förbättrade egenskaper på våra förband  
Mepilex® Border Sacrum och Mepilex® Border Heel

NYHET!

Tydliga flikar underlättar för 
användaren vid återapplicering 
av förbandet

Samma unika 
uppbyggnad i  

5 lager

Mepilex® 

Border 
Sacrum

Mepilex® 
Border 

Heel

Optimerad form 
för bättre täckning 
av högriskområden1 

Förstärkta kanter  
för enklare hantering1 

Optimerad sårdyna, 
vidhäftning och försegling 
för bättre skydd av 
högriskområdet i sakrum1

Täcker malleolerna  
för bättre skydd1

Art. Nr. Storlek (cm) Antal/Avd fp Antal/Trp fp

282450 22 x 25 5 30

282050 16 x 20 5 40

282500 15 x 15 cm (Gammal design) 5 50

Mepilex® Border Sacrum Mepilex® Border Heel

Levereras sterila, enstycksförpackade

Levereras sterila, enstycksförpackade

Art. Nr. Storlek (cm) Antal/Avd fp Antal/Trp fp

282750 22 x 23 6 30
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