ETKİLİ YARA TEMAS TABAKASI
• Örtü değişimlerinde travma ve acıyı minimize eder1,2
• Maliyet etkinliği1,8 sağlayarak 14 güne3-7 kadar yerinde kalabilir ve 			
rahatsız edilmemiş bir yara iyileşimi sağlar

Poliüretan ağ
•
Açık gözenekli yapısı iyi bir
eksüda drenajına ve topikal
tedavinin uygulanmasına izin verir.
•
Yüksek şeffaflık

Safetac® tabaka
•
Örtü değişimleri önces
inde ve sonrasında acı
ve travmayı ortadan
kaldırır9
•
Nemli yara yatağına
yapışmaz sadece kuru
cilde yapışır
•
Yara kenarlarını korur ve
maserasyon riskini
ortadan kaldırır10

Safetac® teknolojisi
Safetac® teknolojisi.Daha az acı ve daha az travma.
Safetac patentli bir yumuşak silikon yapışkan teknolojisi olup, hastanın acısını
ve yaradaki travmayı minimuma indirir. Safetac teknolojisi yalnızca Mölnlycke
Health Care örtüleri olan, Mepilex® yara bakım ürünleri, Mepitel®, Mepiform®
ve Mepitac®’ta bulunur.
Daha fazla bilgi için ”www.safetac.com” adresini ziyater ediniz.

Geleneksel yapışkanlar ile cilt
soyulması meydana gelir.

Safetac teknolojisi ile cilt
soyulması meydana gelmez.

Yara bölgesi temizlenir.
Koruyucu film kaldırılır.

Mepitel® One yara üzerine uygulanır

Harici bir emici örtü uygulanır Mesorb v.b.

Mepitel® One nasıl çalışır ?

Önlemler

Mepitel One yaranın durumuna göre, birincil örtünün değişim
sıklığı gereksinimini azaltarak yara üzerinde 14 gün süresince bırakılabilir. Mepitel One’nın gözenekli yapısı eksudanın
absorbe etme özelliği olan ikincil örtüye geçmesine olanak
verir. Safetac tabakası yaranın çevresinide kaplar ve ikincil
örtünün yaraya yapışmasını engelleyerek örtü değişimlerinde
oluşan travmaları önler. Safetac yaranın kenarlarına tutunur ve
eksudanın yaranın etrafında bulunan sağlıklı cilde geçmesini
önleyerek maserasyon riskini en aza indirir.

•

Yara enfeksiyon uygulamaları klinik bulgulara göre kontrol
edilmelidir. Uygun tedavi için bir sağlık uzmanına danışın.

•

Eğer Mepitel One, Epidermolysis Bullosa hastalarında
kullanılıyor ise örtü değişimi sırasında ekstra gözetim
gerekir. Mepitel One’nın yapışma seviyesi Mepitel’e göre
biraz daha yüksektir.

•

Mepitel One mesh greft ile yanık tedavisinde
kullanıldığında, örtü üzerine yapılan gereksiz basınçtan
kaçının.

•

Mepitel One yüzü yeniden şekillendirme işleminden sonra
kullanılabilir.Örtü kaldırıldıktan sonra basınçtan kaçının ve
en az iki günde bir örtüye pozisyon verin.

•

Kanayan yaralarda ya da yüksek eksudalı yaralarda
kullanıldığında, Mepitel One emici bir örtü ile kaplanmalıdır.

•

Mepitel One cilt greftlerinde ﬁksasyon amaçlı kullanıldığı
zaman uygulama sonrasında beş gün boyunca
değiştirilmemelidir.

Mepitel One’nın Yararları
•

Örtü değişimlerinde minumum acı ve travma.

•

Rahatsız edilmemiş yara iyileşmesi sağlayarak yara
üzerinde 14 gün’e kadar kalabilir.

•

Daha az sıklıkta örtü değişimine olanak verir.

•

Maserasyon riskini minimuma indirir.

•

Ürün özellikleri uygulandığı anda aktive olur, artık
bırakmaz ve kurutmaz.

•

Kullanıldığı ve uygulandığı süre boyunca transparan
özelliğinden dolayı yara muayenesini kolaylaştırır.

•

Kullanıldığı süre boyunca hastaya konfor ve vücut
kıvrımlarına uyum sağlar.

•

Yerinde kalır.

•

Cillte kaşıntı ve alerji yapma riski azdır.

Kullanım alanları
Mepitel One’nın kullanım alanı geniştir, örneğin; ağrılı yaralar,
cilt yırtılmaları ve sıyrıkları, cerrahi insizyonlar, kısmi yanıklar,
travmatik yaralar, su toplamaları, yırtılmalar, greftler, radyasyon
yaraları, ayak ya da bacak ülserleri.Ayrıca koruma amaçlı olarak eksuda içermeyen yaralar ve hassas ciltlerdede
kullanılabilir.

Uyarılar
Mepitel One mesh greft ile yanık tedavisinde ya da yüzü
yeniden şekillendirmede kullanıldığında, doğru şekilde
kullanılmaz ise iz meydana gelebilir.

MEPITEL ONE ÇEŞİTLERİ
Kod No:

Ölçü (cm)

289100
289300
289500
289700

5 × 7.5
7.5 × 10
10 × 18
17 × 25

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden
Phone +46 31 722 30 00
www.molnlycke.com
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac® and Mepitel®One are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

Adet/
İç adet
10
10
10
5

(sterile packed)
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