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Etkin antimikrobiyal• 

Yara ve yara çevresinde travma yaratmaz• 

 Mükemmel eksuda kontrolü• 

Süratli ve devam eden • 
antimikrobiyal aktivite

Eksudayı emer • 
Vücut hatlarına 
uyumludur

Yara ve yara çevresinde • 
travma yaratmaz

Minimises the risk of • 
maceration

ANTİMİKROBİYAL YUMUŞAK SİLİKON 
KÖPÜK ÖRTÜ

Safetac cilt soyulmasına neden olmaz 

Safetac® teknolojisi. Minimum travma. Minimum acı. TM Safetac, 
patentli bir yumuşak silikon yapışma teknolojisidir.
Safetac teknolojisi örtüleme ve örtü çıkarılması sırasında travma yaratmaz. Bu örtüler, yara 
ve yara çevresinde travmayı minimize ederek hastanın acısını en aza indirir. Ayrıca yara 
çevresinin soyularak maserasyona uğramasını da engeller.

Bilgi için www.safetac.com adresini ziyaret ediniz. Geleneksel yapışkanlar cilt soyulmasına neden 

Yarayı salin solüsyon veya klinik standarlara 
uygun su ile temizleyiniz. Yara çevresini tama-
men kurulayınız. 

Eğer gerekir ise Mepilex Ag‘yi bir bandaj veya 
diğer bir fiksasyon ile sabitleyin. 

Koruyucu film tabakaları kaldırınız ve örtüyü 
yapışkan kısmı yaraya gelecek şekilde 
uygulayınız.Örtüyü germeyiniz. En iyi sonucu 
almak için, Mepilex Ag yara çevresini en az 2 
cm aşmalı ve  kuru cilde oturmalıdır. Mepilex 
Ag çeşitli yara şekillerine ve konumlarına uygun 
olarak kesilebilir. 

Mepilex Ag nasıl çalışır 
Mepilex Ag nemli yara çevresi sağlayan ve eksüdayı absorbe eden 
antimikrobiyal yumuşak silikon yara örtüsüdür. Mepilex Ag yara ile 
ilgili patojenleri  30 dakika içerisinde etkisiz hale getirir ve etkisini 7 
güne kadar sürdürür.Mepilex Ag mikroorganizmaların sayısını azal-
tarak yarada ki kötü kokuyuda azaltır.  

Kullanım alanı
Mepilex Ag ,bacak ve ayak ülserleri,bası ülserleri ve kısmi yanıklar 
gibi eksüda seviyesi az veya orta olan yaraların tedavisi için dizayn 
edilmiştir. Mepilex Ag bandaj baskısı altında kullanılabilir.  

Önlemler
Gümüş‘e karşı hassasiyeti bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. • 

Mepilex Ag radyasyon tedavisi veya muayenesi esnasında • 
kullanılmaz.(X-Ray,Ultrason,diatermyveya manyetik rezonans 
görüntüleme v.b) 

Mepilex Ag ,hipoklorit solüsyon veya hidrojen peroksit gibi • 
oksidasyon ajanları ile birlikte kullanılmamalıdır.

The symbol and the word mark are both registered trademarks or trademark pendings of Mölnlycke Health Care.

MEPILEX AG ÇEŞITLERI
Kod No              Ebat cm             Ebat/İç                         Ebat/Dış  
                Kutu  Kutu 

  
287021-00  6 x 8,5         5  35
287121-00  12,5 x 12,5         5  50
287221-00  10 x 21         5  45
287321-00  17,5 x 17,5         5  25

STERİL PAKETLERDEDİR

Mepilex Ag‘nin kullanımı


