
• Ei vaurioita haavaa eikä ympäröivää ihoa sidosta poistettaessa1,2

• Tehokas imukyky

• Toimii kompression alla

• Vähentää maseraation riskiä3

Mepilex®

Tehokas imukykyinen vaahtosidos

Polyuretaanivaahto

• Imee haavaeritettä

• Toimii hyvin kompression alla

• Mukautuu kehon muotoihin

• Miellyttävä

Polyuretaaninen taustakalvo

•Hengittävä

• Vedenpitävä

• Virus ja bakteerisuoja*
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* microbes larger 
than 25 nm

• Ei vaurioita haavaa eikä ympäröivää ihoa sidosta 
poistettaessa1

• Ei kiinnity kosteaan haavapintaan, vaan kuivaan haavaa 
ympäröivään ihoon2

• Sulkee haavan reuna-alueet haavaeritteeltä ja vähentään 
näin maseraation riskiä3

• Mukautuu ihon muotoihin

 * mikrobit, jotka ovat suurempia kuin 25nm

Safetac® teknologia
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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):97-100.

Tuotenro. Koko cm Kpl/osastopakk. Kpl/kuljetuspakk.

294015 5 x 5 5 40

294100 10 x 10 5 70

294200 10 x 20 5 45

294300 15 x 15 5 25

294400 20 x 20 5 20

294500 20 x 50 2 12

Mepilex Heel

288100 13 x 20 5 25

288300  15 x 22 5 30

Mepilex® -sidoksen käyttö

Puhdista haava ja ympäröivä alue. 
Poista sidoksen taustakalvo.

Mikä on Safetac teknologia?
Safetac on ainutlaatuinen silikonikiinnittymisteknologia. 
Safetac-teknologiaan perustuvat sidokset eivät aiheuta 
vaurioita poistettaessa. Sidoksen vähentävät vauriota 
haavalle ja sitä ympäröivälle iholle sekä vähentävät potilaalle 
aiheutuvaa kipua.

Mepilexin edut
• Ei vaurioita haavaa eikä ympäröivää ihoa sidosta 

poistettaessa

• Voidaan jättää paikoilleen useiksi päiviksi haavan kunnon 
mukaan

• Vähentää maseraation riskiä

• Parantaa potilasmukavuutta

• Voidaan käyttää kompression alla

• Voidaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen menettämättä 
kiinnittymisominaisuuksia

• Voidaan leikata sopivan kokoiseksi

• Alhainen iho- tai allergisen rektion riski

Käyttöalueet
Mepilex soveltuu monenlaisille vähän tai kohtalaisesti 
erittäville haavoille kuten: sääri- ja jalkahaavat, painehaavat 
ja traumaattiset haavat, esim. ihon repeämät. 

HUOMIO
Jos haavassa esiintyy kliinisiä merkkejä infektiosta, 
niin Mepilex -sidoksen käyttöä voidaan jatkaa, jos 
asianmukainen infektiohoito on aloitettu.

Mepilex on steriilisti yksittäispakattu
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Mepilex tulee asettaa vähintään 2cm 
haavaalueen yli terveelle iholle. Aseta 
kiinnittyvä pinta haavaa vasten. Älä venytä 
sidosta paikalleen asetettaessa.

Kiinnitä Mepilex sekundäärisellä 
sidoksella esim. Tubifast 2-way Stretch.


