
Mepilex® Border Flex er en selvklæbende, absorberende bandage, der opretholder 
et fugtigt sårmiljø. Det vandtætte yderlag beskytter såret mod snavs og bakterier.

Bandagen har til hensigt at reducere traumer, der skyldes bandageskift. Dette gøres 
muligt takket være vores dokumenterede Safetac® sårkontaktlag af blød silikone, 
der minimerer patientens smerter og traumer på såret og den omkringliggende 
hud ved aftagning af bandagen1,2,3.

Mepilex® Border Flex

Effektiv, absorberende alt-i-en bandage



Hvornår skal du skifte bandagen?

Nogle oplysninger og tips! 
Bandagen er designet til at blive siddende på plads i 7 
dage. Hver gang, man skifter den eller løfter den for at 
kigge, risikerer man at udsætte såret for forurening og 
en forhøjet infektionsrisiko. Så lad den blive siddende, 
lad være med at skifte eller løfte den, medmindre 
sundhedspersonalet beder dig om det.

Der er ikke behov for at skifte den endnu. 
Bandagen er ikke fuld.

Tid til at skifte bandagen.  
Der er sårvæske tæt på alle bandagens kanter. 

Bandagen kan blive siddende i op til 7 dage.

Gå ind på www.molnlycke.dk/
brugervejledninger for at se, hvordan man 
skifter en bandage.



Safetac® til skånsomme 
bandageskift1

Absorberer effektivt 
sårvæske og minimal 

opsvulmen8

Følg spredningen 
af sårvæske uden at 

løfte bandagen4

Sårvæske der indeholder 
bakterier, holdes væk fra 

såret6

Spreder sårvæske for at 
maksimere kapaciteten7

Flex-teknologi, 
der former sig efter 

kroppen4

Hvis dit sår væsker, så 
bandagen bliver fyldt, skal du 
kontakte sundhedspersonalet  
for råd.

Det er sikkert at tage 
brusebad med bandagen på. 
Sørg for at klæbekanten er 
glat. Du må ikke gå i karbad 
eller tage en svømmetur.

Du skal passe på, når du 
tager tøj på, så bandagen ikke  
bliver revet af.

Du skal ikke være bange for, 
at det gør ondt at tage 
bandagen af. Bandagen 
er designet til at minimere 
smerter ved aftagning. Der 
skal ikke bruges nogen særlig 
teknik. Bare tag fat i det ene 
hjørne, træk og tag den af.

Bandagen har 5 forskellige lag for at fungere optimalt – så du kan 
være tryg ved at lade bandagen blive siddende på i længere tid
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Mepilex® Border Flex's 5-lags konstruktion



OvalKvadratisk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10, info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke Health Care og Mepilex navne og logoer er registreret globalt til en eller flere virksomheder i 
Mölnlycke Health Care-gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0582009

Læs mere på www.molnlycke.dk

7,5 × 7,5 cm

10 × 10

12,5 × 12,5

15 × 15

15 × 20

10 × 20

10 × 25

10 × 30

Oval 13 × 16

Oval 15 × 19

Oval 7,8 × 10

Mepilex® Border Flex yderligere information:
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