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*

* microbes larger 
than 25 nm

• Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte1,2

• Formar sig väl efter kroppens konturer och är bekväm att bära

Mepilex® Lite

Det tunna absorberande skumförbandet

Absorberande polyuretanskum
• Absorberar sårsekret
• Fungerar under kompression
• Tunn och formar sig lätt efter  

kroppens konturer

Safetac® yta**

• Minskar smärta och vävnadsskada före, under 
och efter förbandsbyte

• Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på 
den torra huden

• Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken 
för maceration

Polyuretanfilm på ovansidan
• Andningsbar
• Virus- och bakteriebarriär*

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.

* mikrober större än 25 nm



Så här används Mepilex® Lite

Rengör sårområdet.
Ta bort skyddspappret.

Mepilex Lite bör överlappa den omkring- 
liggande huden med minst 2 cm.
Applicera den vidhäftande sidan mot
såret. Sträck ej förbandet.

Vid behov, fixera Mepilex Lite med en binda
eller annan fixeringsprodukt. (Tubifast,
Mefix eller Mepore Film). Vid känslig hud
bör Mepitac användas.

Så här fungerar Mepilex Lite
Mepilex Lite är tunt, följsamt och bekvämt skumförband som 
absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Förbandet 
är mycket formbart och flexibelt, vilket gör det väldigt smidigt att 
arbeta med. Mepilex Lite är enkelt att klippa till för att anpassa till 
svårbandagerade områden. Safetac sluter sig kring sårkanterna, 
vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande 
huden och därmed minskas risken för maceration. Safetac är 
skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret  
samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan  
hos patienten.

Fördelar med Mepilex Lite
• Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte

• Frigör båda händerna vilket underlättar applicering av  
fixeringslösning

• Fungerar bra under kompression

• Kan ligga kvar på huden vid strålbehandling

• Förbandet är tunt, följsamt och kan enkelt klippas till för  
att passa svårbandagerade områden

• Skonsam vidhäftning och behagligt att bära

• Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets  
tillstånd 

• Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa  
vidhäftningsförmågan

• Låg risk för hudirritation och allergi 

• Kostnadseffektiv genom färre förbandsbyten

References: 1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1.  
2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10.  3. Dykes PJ. The 
effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-10

Mepilex Lite levereras sterila, enstycksförpackade

 b
ill

es
.s

e 
   

   
  P

15
35

43
 M

ep
ile

x 
Li

te
 P

B
_S

E
Art.nr. Storlek cm Avd fp Transp fp

284000    6 x 8,5 5 70

284100 10 x 10 5 50

284300 15 x 15 5 50

284500 20 x 50 4 24

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 Mepilex Lite are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

Användningsområden
Mepilex Lite kan användas på ett stort antal torra till svagt  
vätskande sår som t.ex. ben- och fotsår, trycksår, traumatiska 
och smärtsamma sår, strålreaktioner, brännskador och vid 
Epidermolysis Bullosa (EB). Mepilex Lite kan även användas  
som skydd på känslig hud.

Notera
Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta behandlingen 
med Mepilex Lite om lämplig infektionsbehandling inleds.


