
Mepore® Film er en transparent, selvklæbende filmbandage, der er ideel som sekundær 
fikseringsbandage og som primærbandage til en lang række rene sår. Appliceringssystemet til 
Mepore Film er enkelt og brugervenligt.

Åndbar, transparent  
selvklæbende filmbandage

Hudvenlig polyakrylat klæb 
som giver en blid og sikker 
fiksering

Støttende 
beskyttelsesfolie 
og papirramme, der 
gør appliceringen 
lettere

Transparent, åndbar,  
elastisk polyurethanfilm, 
der giver patientkomfort og 
et optimalt sårhelingsmiljø

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

* Mikrober større end 25 nm

Mepore®Film



Sådan virker Mepore Film
Mepore Film former sig efter kroppens konturer, beskytter 
såret og fungerer som en barriere mod lækage og bakteriel 
kontaminering.

Mepore Film opretholder et fugtigt sårmiljø samtidig med, at 
den høje permabilitet sikrer, at overskydende fugt fordamper 
fra såret og den omkringliggende hud.

Anvendelsesområder
Mepore Film kan anvendes som en fleksibel fikseringsløsning 
af primærbandagen som f.eks. en hydrogel-, alginat- eller 
skumbandage.

Mepore Film er desuden beregnet til en række forskellige rene 
sår i granulationsfasen, f.eks.:

• Overfladiske brandsår

• IV-steder

• Hudafskrabninger

• Snitsår

• Donorsteder

• Overfladiske tryksår

• Lukkede, kirurgiske sår

• Forebyggelse af hudlæsioner
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Sådan anvendes Mepore® Film

1. For størrelserne 10 ×25 cm og 15 ×20 cm: 
Fjern det udskårne papir i midten.

3. Applicér bandagen og glat den ud på 
huden. Fjern papirrammen. Fjern de to hvide 
papirsideflapper. Stræk ikke bandagen, når du 
applicerer den!

2. Fjern beskyttelsesfolien (påtrykt Mepore) så 
klæben ses.

Fordele ved Mepore Film
• Høj åndbarhed

• Nem applicering, også med handsker på

• Begrænser risikoen for skader på nydannet væv

• Tilpasser sig nemt efter kropskonturerne

• Hudvenlig klæb

• Sikker fiksering

• Opretholder et fugtigt sårmiljø

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

• Ikke permeabel for væske
* mikrober større end 25 nm

Bemærk
Mepore Film bør ikke anvendes på dybe sår, der involverer 
muskler, sener, knogler eller tredjegradsforbrændinger. 
Mepore Film bør ikke appliceres på patienter, der er 
overfølsomme overfor klæbemidler af akryl.

Mepore Film, er pakket sterilt i enkeltpakninger

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

270600 6 x 7 100 600

270670 6 x 7 10 50

271500 10 x 12 70 210

271570 10 x 12 10 70

272500 10 x 25 20 100

272570 10 x 25 10 50

273000 15 x 20 10 50

273500 20 x 30 5 30


