
En guide til egenomsorg ved bandageskift

Husk:
  Mepilex Border Heel bandagen er kun til engangsbrug 

og bør ikke genanvendes.

  Hvis man skal gå med en Mepilex Border Heel bandage, 
skal man være iført sko eller hjemmesko.

Din sygeplejerske har valgt en Mepilex® Border Heel bandage til dit sår

https://www.molnlycke.dk/produk-
ter-loesninger/mepilex-border-heel/

Hvis du har adgang til internettet, 
kan du se en video om, hvordan du 
påsætter bandagen, ved  
hjælp af dette link:
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Hvornår skal du skifte bandage:

Din sygeplejerskes råd er at skifte 
bandagen, når:

Du kan få yderligere hjælp og vejledning, 
hvis du kontakter din sygeplejerske:

Sådan påsætter du Mepilex® Border Heel 
bandagen:

1.  Vask dine hænder med sæbe og varmt  
vand i 20 sekunder.

2.  Rens såret, som din sygeplejerske har vist dig, 
og tør den omkringliggende hud grundigt.

3.  Fjern det midterste 
beskyttelsespapir, 
og før bandagen ned 
under hælen til den 
ønskede placering. 

4.  Påsæt den klæbende 
del af bandagen, der 
er mærket ‘A’ på den 
bagerste del af hælen/
akillessene-området, 
idet den smalleste  
del af bandagen placeres ved hælens basis. Må 
ikke strækkes.

5.  Fjern beskyttelses-
filmen fra en af flap-
perne i område ‘A’ 
(ankelflapper). Påsæt, 
og glat ud. Gentag på 
den  anden side. Må ikke strækkes.

Mepilex Border Heel bandagen bør håndteres og påsættes af sundhedspersonale, men hvis der ikke er sundhedspersonale til rådighed, kan du selv eller et 
familiemedlem være nødt til at klare bandageskiftet. Producenten påtager sig intet ansvar eller forpligtelse i forbindelse med sådanne personers anvendelse 
af bandagen. Det betyder, at hvis Mepilex Border Heel påsættes af en person, der ikke er en sundhedsperson, så er det alene på brugerens egen risiko.

6.  Påsæt nænsomt 
den klæbende del 
af bandagen, der er 
mærket ‘B’, under 
foden. Må ikke 
strækkes.

7.  Fjern beskyttelsesfil-
men fra en af  
flapperne i område 
‘B’ (flapper med flige). 
Påsæt bandagen og glat den  
ud på huden. Gentag på den anden side.  
Må ikke strækkes.

8.  Bandagens endelige 
placering.B
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