İnce etkİn emİcİ köpük örtü
• Örtü değişimlerinde ağrıyı ve travmayı minimalize eder 1,2
• Hassas ve özel yapışma şekliyle sabit kalma özelliği ve konfor birarada
• Pansumanlandığında kaymaz ve istenilen ölçüde kesilebilir *

Safetac® silikon tabaka
•	Örtü değişimlerinde
travmayı ve hastanın
acısını en aza indirir 1
• Sadece yara çevresindeki
sağlıklı ve kuru cilde
yapışır, yara yatağına
yapışmaz 2
• Yara kenarlarını tamamen
kapatarak maserasyon
riskini en aza indirir3

Poliüretan köpük ped
•	Eksüdayı emer
• Baskı ve basınç
altında işlevini
yitirmez
• Vücut hatlarına
uyumludur

Poliüretan arka film
• Hava geçirgendir
• Su geçirmez
• Virüs ve bakterilere karşı korur*

* microbes larger than 25 nm

Safetac® technology

*Mepilex bir sabitleyici ile kullanıldığında yaranın şekline göre kesilmesine gerek yoktur

Safetac® teknolojisi. Daha az ağrı ve daha az travma.
Safetac teknolojisi örtüleme ve örtü çıkarılması sırasında travmayı minimize
ederek hastanın acısını en aza indirir. Safetac teknologisine sadece Mölnlycke
Health Care ürünleri olan Mepilex® yara örtüleri, Mepitel®, Mepiform® ve
Mepitac® sahiptir.
Daha fazla bilgi için; www.safetac.com

Geleneksel yapışkanlarda cilt
soyulması meydana gelir.

Safetac teknologisinde deride
soyulma meydana gelmez.

Mepilex® Lite nasıl kullanılır

Mepilex Lite, yara yatağının en az 2 cm
dışına taşacak şekilde uygulanır. Yapışan
yüzü yaraya bakacak şekilde uygulanır.
Lütfen gerdirerek uygulamayın.

Gerektiğinde Mepilex Lite’nin bir bandaj
vb. şekilde sabitleyebilirsiniz.

Mepilex Lite nasıl çalışır

Kullanım alanları

Mepilex Lite ince yüksek uyumlu köpük örtüdür, eksüdayı emerek
ve içine hapsederek nemli bir yara ortamını sürdürür. Safetac
yüzey yaranın kenarlarını kapatarak eksüdanın yarayı çevreleyen
cilde sızmasını engeller ve bu sayede maserasyon riskini en aza
indirir. Safetac yüzey atravmatik örtü değişimi sağlar. Mepilex
Lite yaranın yerine ve şekline uygun olarak istenilen şekilde
kesilebilir.

Mepilex Lite, bacak ve ayak ülserleri, bası ülserleri ve travmatik yaralar gibi geniş bir yelpazede az eksüdalı yaralarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Not
Enfeksiyonun klinik bulguları varken uygun enfeksiyon tedavisine başlamadan Mepilex Lite kullanılırsa enfeksiyonun devam
ettiği görülebilir.

Mepilex Lite kullanmanın faydaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Örtü değişimlerinde acı ve travmayı minimalize eder
Yaraya tutunarak kompresyon ya da bandajlama gibi uygulamalarda yardım gerektirmeksizin işlem yapılabilmesine
izin verir
Örtüldükten sonra hastanın konforunu yükseltir
Yaygın olarak uygulanan enerji aralıkları ve emilir dozları
kullanıldığında radyoterapi sırasında yerinde bırakılabilir
Basınçlı bandaj altında kullanıma uygundur
Zor bölgelere ve yaranın şekline uygun olarak istenilen
şekilde kesilebilir.
Yaranın durumuna bağlı olarak uygulandığı yarada
günlerce kalabilir.
Yapışma özelliğini kaybetmeden kaldırılabilir ve yeniden
konumlandırılabilir.
Cildi tahriş etme ve alerji potansiyeli çok düşüktür

MEPILEX LITE ÖLÇÜLERİ (steril paketli)
Ürün Kodu
		
284022
284122
284322

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden
Phone +46 31 722 30 00
www.molnlycke.com

Ölçü
(cm)

Adet
İç Kutu

7,5 x 8.5		5
12,5 x 12,5		5
17,5 x 17,5		5
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Tel.
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Adet
Dış Kutu
70
50
25
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Yarayı temizleyin ve koruyucu
filmi çıkarın.

