
Mepore® Film & Pad er en transparent, selvklæbende og absorberende filmbandage.
Appliceringssystemet er designet, så det er enkelt at anvende. Det diskrete design tiltrækker mindre 
opmærksomhed omkring såret, hvilket får patienten til at føle sig mere bekvem ved at anvende det.

Åndbar, transparent selvklæbende og    
absorberende filmbandage

Højabsorberende sårpude
med et let-hæftende 
sårkontaktlag,
der giver bedre
patientkomfort og lavere
skiftefrekvens

Hudvenlig polyakrylat klæb
som giver en blid og sikker
fiksering

Transparent, åndbar, 
brusetæt film, der giver 
høj patientkomfort og 
lavere skiftefrekvens.

Film med bakterie- og
virusbarriere*, der er
uigennemtrængelig for
væske, giver sikkerhed 
og beskyttelse.

Støttende  
beskyttelsesfolie og 
papirramme, der letter
en aseptisk applicering

* mikrober større end 25 nm
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Mepore®Film & Pad



Sådan virker Mepore Film & Pad
Bandagen har en højabsorberende pude og åndbar film, 
som sikrer en meget god væskehåndtering.   
Mepore Film & Pad giver en transparent beskyttelse af såret, 
er fleksibelt og former sig efter overfladiske ujævnheder og 
kroppens konturer. Den hudvenlige polyakrylat klæb er blid 
mod huden og sikrer samtidig en sikker fiksering. Mepore 
Film & Pad bandager er lette at anvende og skifte aseptisk, 
også ved brug af handsker.

Fordele ved Mepore Film & Pad
• Lethæftende sårkontaktlag

• Høj åndbarhed

• God væskehåndtering

• Let at applicere også med handsker

• Former sig let efter kroppens konturer

• Bakterie- og virusbarriere, der danner en barriere mod 
lækage

• Blid og sikker fiksering

• Hudvenlig klæb

• Tillader brusebad

• Bredt sortiment

* mikrober større end 25 nm 

Anvendelsesområder
Mepore Film & Pad kan anvendes på en række af sår, som 
har let til moderat væskeniveau. Disse omfatter kirurgiske 
sår, rifter og hudafskrabninger.
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Sådan anvendes Mepore® Film & Pad

1. Fjern beskyttelsesfilmen. Placér bandagen på 
huden uden at strække den.

3. For at sikre optimal klæb til huden, anbring 
hånden over bandagen i et par sekunder.

2. Fjern papirrammen og de to hvide 
papirsideflapper.

Skiftefrekevens
Skiftefrekvensen afhænger af sårets tilstand. 

Bemærk
Mepore Film & Pad bør ikke appliceres på patienter, der er 
overfølsomme overfor klæbemidler af akryl. Udvis forsigtighed 
ved fjernelse af produktet for at minimere risikoen for mekanisk 
skade på huden. Dette gøres ved at tage fat i kanterne og 
strække bandagen horisontalt. Ved tegn på infektion skal 
den fortsatte anvendelse af Mepore Film & Pad vurderes af 
fagpersoner.

Mepore Film & Pad, er pakket sterilt i 
enkeltpakninger

Varenr. Str. cm Sårpude cm Stk/inderkrt. Stk/trp.krt.

275100 4x5 1,5x2,5 85 340

275200 5x7,Oval 2,5x4 85 340

275300 5x7 2,5x4 85 340

275400 9x10 4,5x5 30 180

275500 9x15 4,5x10 30 240

275600 9x20 4,5x15 30 240

275700 9x25 4,5x20 30 150

275800 9x30 4,5x25 25 125

275900 9x35 4,5x30 25 100

275110 4x5 1,5x2,5 5 70

275210 5x7,Oval 2,5x4 5 70

275310 5x7 2,5x4 5 70

275410 9x10 4,5x5 5 50

275510 9x15 4,5x10 5 50

275610 9x20 4,5x15 5 40


