
Mepore® er en luftgennemtrængelig, selvklæbende bandage, ideel til let til moderat væskende sår. 
Den hudvenlige, vandbaserede, opløsningsfri polyakrylatklæb giver en blid og sikker fiksering.

Selvklæbende absorberende bandage

Brugervenligt beskyttelses-
papir, der er let at fjerne

Hudvenlig, vandbaseret,
opløsningsfri klæb giver en
blid og sikker fiksering

Blødt, elastisk nonwoven-
materiale med høj
åndbarhed giver større
patientkomfort

Absorberende sårpude
med et lethæftende
sårkontaktlag giver
bedre patientkomfort og
lavere skiftefrekvens

Mepore®



Sådan virker Mepore
Den porøse struktur i nonwoven materialet sikrer, at luft 
og damp kan trænge igennem. Materialet er fleksibelt, 
former sig efter kroppens konturer og tillader bevægelighed. 
Mepore er væskeafvisende og danner en barriere mod blod 
og væskegennemsivning. Polyakrylat klæben er blid mod 
huden og sikrer samtidig en sikker fiksering. Sårkontaktlaget 
reducerer risikoen for, at bandagen hænger i såret. Det 
brugervenlige beskyttelsespapir tillader steril applicering, og 
forenkler appliceringen af bandagen.

Fordele ved Mepore
• Hudvenlig, vandbaseret klæb

• Det lethæftende sårkontaktlag minimerer risikoen for at 
bandagen hænger fast i såret

• Fleksibel, væskeafvisende bagside

• Let aftageligt beskyttelsespapir, som letter håndteringen og 
giver aseptisk applicering

• Luftgennemtrængelig, forhindrer maceration og giver en 
bedre komfort

• Afrundede hjørner giver sikker fiksering (alle størrelser op til 
9x15 cm)

Anvendelsesområder
Mepore® kan anvendes på en lang række sår, som har let til 
moderat væskeniveau. Disse omfatter kirurgiske sår, mindre 
brandsår, rifter og hudafskrabninger.

Bandageskift
Skiftefrekvensen afhænger af sårets tilstand. Bandagen 
aftages ved at tage fat i kanten og langsomt trække den af i 
hårvækst retningen.
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Sådan anvendes Mepore®

1. Tag fat i de overlappende dele af 
beskyttelsesfilmen og træk indtil klæbefladen 
ses og fiksering kan påbegyndes.

3. Glat klæbekanten for at sikre optimal hæftning 
til huden.

2. Placer bandagen på huden uden at 
strække den, og fjern forsigtigt resten af 
beskyttelsesfilmen.

Forholdsregler
For at sikre, at der ikke opstår hudskader, bør Mepore ikke 
strækkes. Dette er især vigtigt, når bandagen lægges over led.

Mepore er pakket i sterile enkelt pakninger

Varenr. Str. cm Sårpudestr. cm Stk/
inderkrt.

Stk/trp.
krt.

670800 6 x 7 3 x 4 60 480

670900 9 x 10 4,5 x 6 50 400

671000 9 x 15 4,5 x 10 50 400

671100 9 x 20 4,5 x 15 30 180

671170 9 x 20 4,5 x 15 5 70

671200 9 x 25 4,5 x 20 30 180

671300 9 x 30 4,5 x 25 30 270

671400 9 x 35 4,5 x 30 30 180

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

5 meter rulle

331900 4 1,5 24

332000 7 3 18

2 meter rulle

331980 4 1,5 30

332080 7 3 21

Mepore leveres også usterilt i 5 og 2 meters ruller i dispenserbokse


