
Absorberande förband med      
vätskeavstötande barriär
Mesorb är ett mjukt högabsorberande förband som kan absorbera stora mängder 
sårsekret. Den vätskeavstötande baksidan med de omvikta kanterna skyddar kläder och 
sängkläder från läckage.

Låg vidhäftning mot 
såret för komfort.

Andningsbar 
ovansida för komfort.

Högabsorberande 
cellulosamassa 
för hantering av 
sårsekret.

Vätskeavvisande barriär 
som förhindrar läckage och 
kontamination.

Skydd på sidorna för att 
förhindra läckage.



Mesorb levereras sterila, enstycksförpackade

Art nr Storlek         Avd Transp
 cm fp fp

677001 10 × 13 50 400
677080 10 × 10 10  80
677201 13 × 15 50 300
677280 10 × 15 10  80
677401 10 × 23 50 300
677480 10 × 20 10  80
677601 15 × 23 50 300
677680 15 × 20 10  60
677701 23 × 25 30 120
677780 20 × 25 10  70
677801 23 × 30 30 120
677880 20 × 30 10  50

Öppna förpackningen och ta ur 
förbandet. Rengör såret och torka 
omkringliggande hud.

Fixera med en lämplig fixeringsprodukt, 
t.ex. Mefix®, Mepore® Film eller Tubifast™.

Applicera Mesorb direkt på såret eller 
över det valda primära förbandet, med en 
överlappning på åtminstone 1 cm på den 
omkringliggande huden. 

Fördelar med Mesorb
•	Högabsorberande
•	 Fungerar	som	polstring
•	 Andningsbar
•	 Kostnadseffektiv
•	Den	unika	vätskeavstötande	barriären	minskar	antalet	

förbandsbyten och skyddar kläder och sängkläder.

Bytesfrekvens
Mesorb kan sitta kvar i flera dagar, beroende på sårets och hudens tillstånd eller enligt rekommendation från vårdpersonal.

Observera
Mesorb ska inte användas på infekterade sår utan att 
lämplig infektionsbehandling inletts.

Så här fungerar Mesorb
Sårsekret absorberas och sugs upp av Mesorb med hjälp 
av ytskiktet och spridningsskiktet. Den högabsorberande 
kärnan absorberar sårsekret samtidigt som den skyddar 
och ventilerar. Den vätskeavstötande baksidan förhindrar 
extern kontamination och skyddar kläder och sängkläder 
mot läckage och sårsekret. Baksidan täcker förbandets 
sidor och förhindrar läckage från sidorna.

Användningsområden
Mesorb är utvecklad för användning på måttligt till kraftigt 
vätskande sår. Mesorb kan användas som primärt 
förband (direkt på såret) eller som ytterförband, om ett 
högabsorberande förband krävs (t ex tillsammans med 
Mepitel® eller Mepilex® Transfer)

Så här används Mesorb

Mölnlycke	Health	Care	AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
Telefon: 031-722 30 00 
www.molnlycke.com

Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade  
varumärken	hos	Mölnlycke	Health	Care	AB. SP
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