
Mepore är ett andningsbart, självhäftande förband för  
suturerade torra och svagt vätskande sår. Den hudvänliga, 
vattenbaserade, lösningsmedelsfria polyakrylathäftan ger  
en varsam men säker fixering.

Mepore®

Självhäftande absorberande förband

Skyddspapper som
är lätt att ta av

Mjuk, elastisk och 
ickeabsorberande
nonwoven med hög 
andningsgrad

Hudvänlig, vattenbaserad 
och lösningsmedelsfri 
polyakrylathäfta för varsam  
och säker fixering Absorptionsdyna med 

lågvidhäftande ytskikt



Så här används Mepore®

Öppna förpackningen och ta ut förbandet. Ta tag i greppkanten på skyddspappret och 
lossa det en liten bit så att förbandet kan 
fästas på huden.

Fäst förbandet på huden utan att sträcka det
och ta försiktigt bort resten av skyddspappret.
Stryk och värm med handen över kanterna
så att förbandet fäster ordentligt.

Så här fungerar Mepore
Den porösa strukturen i nonwovenmaterialet gör förbandet 
ångpermeabelt. Materialet är elastiskt och smidigt vilket gör 
det möjligt att röra sig obehindrat när förbandet sitter på. Det är 
icke-absorberande och utgör en barriär som förhindrar blod och 
sårsekret att läcka igenom. Polyakrylathäftan har utvecklats för 
att vara hudvänlig samt för att ge säker fixering. Sårdynan kan 
absorbera måttliga mängder av sårsekret och den lågvidhäftande 
ytan minskar risken för att den fastnar i såret. Skyddspappret är 
lätt att avlägsna och möjliggör enkel och steril applicering.

Fördelar med Mepore
• Hudvänlig, vattenbaserad häfta

• Kontaktyta med låg vidhäftning som minskar risken för att
förbandet ska fastna i såret

• Vätskeavstötande baksida

• Skyddspapper som är lätt att ta av underlättar applicering

• Ångpermeabelt – förebygger maceration och
behagligt att bära

• Runda hörn för säker fixering (alla storlekar
upp till 8 x 15 cm)
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Art.nr. Storlek cm Storlek  
sårdyna cm Avd fp Transp fp

672000 5 × 7    2 × 4 60 480

670800 6 × 7    3 × 4 60 480

672100   8 × 10 3,5 × 6 50 400

672200   8 × 15    3,5 × 10 50 400

671100   9 × 20    4,5 × 15  30 180

671200   9 × 25    4,5 × 20  30 210

671300   9 × 30    4,5 × 25  30 270

671400   9 × 35    4,5 × 30  30 180

Apotekssortiment

670870 6 × 7     3 × 4  10 140

670970   9 × 10  4,5 × 6  5 100

671070   9 × 15    4,5 × 10  5 70

671170   9 × 20    4,5 × 15  5 70

Mer information på www.molnlycke.se 
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepore are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

Bytesfrekvens
Bytesfrekvensen avgörs av sårets tillstånd. Vid avlägsnande – ta 
tag i kanten och dra försiktigt av förbandet i hårens växtriktning. 

Användningsområden
Mepore kan användas på ett stort antal svagt vätskande 
sår, t.ex. suturerade sår, skär- och skrubbsår.

Observera
Precis som andra självhäftande förband ska Mepore inte
sträckas vid applicering eftersom det kan skada huden.
Detta är särskilt viktigt när förbandet appliceras över leder. 
Förbandet ska ej användas på personer med allergi mot någon 
ingående komponent.

Mepore finns också osteril på 5- och 2-metersrulle

Art.nr. Storlek cm Bredd  
sårdyna cm Transp fp

5 meter

331900 4 1,5  24

332000 7  3  18

331980 4  1,5  30

332080 7  3  21

Mepore levereras sterila, enstycksförpackade


