
Een flexibel, ovaal schuimverband voor 
moeilijk te verbinden lichaamsdelen 

Combinatie van 5 unieke lagen

Sterk ademende rugfilm: 
Bacterie-, virus- en douchebestendige film (microben > 25nM)

Superabsorberende laag met Flex technologie:  
Absorbeert en houdt bloed en wondvocht vast in het verband

Distributielaag met Flex technologie: 
Verspreidt bloed en wondvocht en maximaliseert absorptievermogen

Absorptielaag:
Zorgt voor een snelle en doeltreffende opname van bloed en 
wondvocht

Wondcontactlaag met Safetac® technologie
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Unieke flexibiliteit 
De Flex technologie zorgt met zijn in 
twee lagen geperforeerd patroon dat het 
verband
• optimale bewegingsvrijheid biedt voor 
  de patiënt1

• een hoge absorptiecapaciteit heeft

Optimaal patiëntencomfort
De Safetac® technologie zorgt voor
• minder pijn tijdens verbandwissels2,3

• minder trauma voor de wond en de 
  omliggende huid2,3

• minder risico op lekkage en maceratie4,5

Hoge conformabiliteit 
Het ontwerp en de borders zorgen dat het 
verband
• zich vormt naar de lichaamscontouren1

• beter ter plaatse blijft



Art. nr Afmeting cm Stuks/RET Stuks/TRP CNK-code Z-indexnr.

283300 13x16 5 60 3177-730 16019083

283400 15x19 5 45 3177-722 16019091
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Enkele applicatiemogelijkheden

Mepilex Border Flex assortiment (steriel verpakt)

Gebruiksaanwijzing

Reinig de wond zorgvuldig. Verwijder de schutbladen. Breng de klevende zijde op de wond 
aan. Het verband niet uitrekken.

Frequentie van 
verbandwissel
Mepilex Border Flex kan meerdere dagen 
op de wond blijven, afhankelijk van de 
conditie van de wond en de omliggende 
huid, of volgens lokale richtlijnen.

Diabetische voet Traumatische wond

Indicaties
Mepilex Border Flex kan gebruikt worden op moeilijk te verbinden lichaamsdelen 
voor onder andere de volgende indicaties:

•  traumatische wonden
•  diepe schaafwonden
•  snijwonden
•  amputaties

•  doorligwonden
•  ulcus cruris
•  voetulcera

Chronische wonden Acute wonden

Voorzorgsmaatregelen

• Bij klinische tekenen van infectie, een adequate 
behandeling instellen.

• Niet gebruiken bij patiënten waarvan bekend is dat 
zij gevoelig zijn voor één van de bestanddelen.


