
Mesorb® er en blød, højtabsorberende bandage til kraftigt væskende sår. Den væskeafvisende 
lækagebarriere hjælper med at forebygge, at ekssudatet siver ud på tøj og sengetøj.

Absorberende bandage med    
lækagebarriere

Åndbar overflade
for bedre patient-
komfort

Ikke-hæftende 
sårkontaktlag
forbedrer
patientkomfort

Væskeafvisende overflade
dækker siderne. Derved mini-
meres risikoen for lækage

Højtabsorberende
kerne for en god
væskehåndtering

Væskeafvisende 
lækagebarriere 
forhindrer gennem-
sivning og ydre 
kontaminering

Mesorb®



Sådan virker Mesorb 
Ekssudatet ledes ind i Mesorb gennem det ikke-hæftende 
kontaktlag. Den højtabsorberende kerne absorberer 
ekssudatet, giver en optimal ventilering af såret og skaber 
en beskyttende effekt. Den væskeafvisende bagside hindrer 
lækage opadtil samt ud til siderne.

Anvendelsesområder
Mesorb er udviklet til at kunne håndtere ekssudat fra 
moderat til kraftigt væskende sår.

Mesorb kan anvendes som primærbandage direkte på 
såret eller som sekundærbandage, hvor der er behov for 
en højtabsorberende bandage. Eksempelvis sammen med 
Mepitel® One eller Mepilex® Transfer.

Skiftefrekvens
Mesorb kan sidde på i adskillige dage afhængig af såret og 
hudens tilstand, eller ifølge klinisk praksis.
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Sådan anvendes Mesorb®

1. Pakken åbnes og bandagen tages ud. 3. Fikseres med eksempelvis Mefix®, Mepitel 
Film®, Mepore® Film eller Tubifast®.

2. Applicér Mesorb® på sårområdet eller på den 
valgte primærbandage med mindst 1 cm overlap 
på den omkringliggende hud.

Fordele ved Mesorb
• Højtabsorberende

• Tilbageholder stor væskemængde i absorptionskernen

• Åndbar

• Omkostningseffektiv

• Den unikke, væskeafvisende lækagebarriere reducerer 
skiftefrekvensen og forebygger gennemsivning

Forholdsregler
Mesorb bør ikke appliceres på inficerede sår uden at 
konsultere det ansvarlig personale.

Mesorb er pakket i sterile engangspakninger

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

677001 10 x 13 50 400

677201 13 x 15 50 300

677401 10 x 23 50 300

677601 15 x 23 50 300

677701 23 x 25 30 120

677801 23 x 30 30 120


