
Mepore® Pro er en selvklæbende, absorberende og åndbar bandage, som beskytter såret mod kontaminering 
udefra. Bandagen er hudvenlig, brusetæt og giver en blid og sikker fiksering.

Brusetæt, selvklæbende absorberende bandage

Nem at anvende

Åndbar og brusetæt

Blødt, elastisk filmbagside for 
bedre patientkomfort

Filmbagsiden har 
en bakterie- og 
virusbarriere*, som 
beskytter såret mod 
kontaminering udefra

Absorberende 
sårpude
med et lethæftende
sårkontaktlag

* mikrober større end 25 nm

Hudvenlig klæb 
for blid og sikker 
fiksering

Mepore®Pro



Sådan virker Mepore Pro
Mepore Pro er en åndbar, selvklæbende bandage, der absorberer 
blod og ekssudat. Filmbagsiden er brusetæt og beskytter såret 
mod kontaminering udefra. Mepore Pro har en hudvenlig klæb, 
der giver en blid og sikker fiksering. Den bløde og elastiske 
filmbagside er udviklet til at give en bedre patientkomfort og til 
at forme sig efter kroppens konturer.

Fordele ved Mepore Pro
• Brusetæt

• Lethæftende sårkontaktlag

• Beskytter såret mod vand og kontaminering udefra

• Filmbagsiden har en bakterie- og virusbarriere* 

• Absorberer blod og ekssudat

• Komfortabel for patienten

• Åndbar film

• Lav friktion mod tøj og sengetøj

• Hudvenlig klæb

* mikrober større end 25 nm 

Anvendelsesområde
Mepore Pro kan anvendes til let til moderat væskende sår, som 
operationssår, snitsår og hudafskrabninger. 
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Sådan anvendes Mepore® Pro

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. Stræk ikke bandagen under applicering.

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

Mepore Pro er pakket i sterile enkelt pakninger

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

670820 6 x 7    3 x 4 60 480

670920 9 x 10 4,5 x 6 40 320

671020 9 x 15  4,5 x 10 40 320

671120 9 x 20  4,5 x 15 30 180

671220 9 x 25  4,5 x 20 30 210

671320 9 x 30  4,5 x 25 30 270


