ETKİLİ EKSÜDA TRANSFER YARA ÖRTÜSÜ
• Yara örtüsü değiştirme sırasında ağrı ve travmaları en aza indirir1,2
• Maserasyon riskini en aza indirerek eksüdayı yaranın dışına aktarır3
• Örtülmesi zor yaralar için son derece elverişli ve uyumludur

İnce poliüretan köpük katman
• Eksüdayı yaranın dışına 		
aktarır
• Örtülmesi zor yaralarla iyi 		
uyum sağlar
• Geniş, sızıntılı yaralar için 		
idealdir

Safetac® katmanı
• Yara örtüsü değişimi
öncesinde, sırasında ve
sonrasında acı ve 		
travmaları azaltır1
• Nemli yara yatağına
yapışmaz, sadece kuru
deriye yapışır
• Yara boşluğunu kapatır ve
maserasyon riskini azaltır3

Safetac® teknolojisi
Safetac® teknolojisi. Daha az ağrı ve travma.
Safetac, hastaların duyduğu acıyı ve yara travmalarını minimuma indiren
patentli bir yapışkan teknolojisidir. Safetac teknolojisi, yalnızca Mepilex® yara
bakım örtüleri, Mepitel®, Mepiform® ve Mepitac® gibi Mölnlycke Health Care
yara örtülerinde kullanılmaktadır.
Daha fazla bilgi için www.safetac.com adresini ziyaret edin

Geleneksel yapışkanlar deri
soyulmalarına sebep olur

Safetac teknolojisiyle deri
soyulması yaşanmaz

Mepilex® Transfer’in kullanımı

Uygun bir ikinci emici yara örtüsü uygulayın ve
sabitleyin.

Mepilex Transfer’in çalışma şekli

Kullanım alanları

Mepilex Transfer, sızıntıyı emen ve yara çevresini nemli
tutan, oldukça uyumlu, köpük bir yara örtüsüdür. Safetac
katmanı, eksüdanın yara çevresine sızmasını engelleyerek yara
kenarlarını kapatır ve bu sayede maserasyon riskini azaltır.
Safetac katmanı yaranın etrafını kapatırken Mepilex Transfer’in
köpük yapısı, yara çevresinin nemli kalmasını sağlayarak
sızıntının ikincil emici pede dikey olarak transferine olanak
sağlar. Safetac katmanı, yara örtüsü değişimlerinin atravmatik
olmasını sağlar. Mepilex Transfer, çeşitli yara şekillerine ve
yerlerine uygun şekilde kesilebilir.

Mepilex Transfer, mantar tümör3, Epidermolizis Bülloza (EB),
donör sahalar, venöz bacak ülserleri gibi geniş yelpazeye
sahip sızıntı riski taşıyan yaralar üzerinde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Mepilex Transfer, aynı zamanda sızıntı vermeyen
yaralar ve/veya narin cilte sahip geniş deri alanlar üzerinde
koruyucu katman olarak kullanılabilir.

Mepilex Transfer’in Faydaları
•

Yara örtüsü değiştirme sırasında ağrı ve travmaları minimuma
indirir

•

Eksüdayı yaranın dışına aktarır

•

Kompresyon yapılmasını ya da bandajların olduğu yerde kalmasını
kolaylaştırarak gerçek “eller serbest” deneyimini yaşamanıza imkân verir.

•

Hastanın rahatlığını artırır; oldukça ince olup son derece rahat
yerleştirilir

•

Genel olarak uygulanan enerji aralıkları ve dozlarında gerçekleştirilen
radyoterapi tedavisi sırasında çıkarılmasına gerek kalmadan
kullanılabilir.

•

Kompresyon bandajları altında kullanılmaya son derece uyumludur.

•

Çeşitli yara şekillerine ve örtülmesi zor yerlere uygun olarak kesilebilir

•

Yaranın durumuna göre bulunduğu yerde birkaç gün kalabilir

•

Yapışkanlık özelliklerini kaybetmeden kaldırılabilir ve pozisyonlandırılabilir

•

Düşük oranda deri tahrişi ve alerji olasılığı

Not
Klinik enfeksiyon belirtileri görülmesi halinde, Mepilex Transfer’in
kullanımı, uygun enfeksiyon tedavisi başlatılması koşuluyla
devam ettirilebilir.

MEPILEX TRANSFER ÇEŞİTLERİ (Steril paketli)
Ürün Kodu

Ölçü
Ölçü
Adet
Adet
(cm)
(inç)
İç Kutu
Dış Kutu
								
294600
7.5 x 8.5
3 x 3.3
5
70
294800
15 x 20
6x8
5
40
294502
20 x 50
8 x 20
4
24
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Mepilex Transfer, yara çevresini en az 5 cm
olacak şekilde örtmelidir.

Yaralı bölgeyi temizleyin.
Yapıştırıcı filmi çıkarın.

