
Ångpermeabelt, transparent och 
självhäftande förband
Mepore Film är ett transparent, självhäftande filmförband som är idealiskt som  
fixerande ytterförband och primärt förband till olika typer av rena sår.  
Mepore Film är enkelt att applicera.

Virus- och bakterietät 
film som är vätsketät för 
säkerhet och skydd.

Transparent, ångpermeabel 
och elastisk polyuretanfilm, 
för komfort och optimal 
sårläkningsmiljö.

Stödjande skyddspapper 
och pappersram för enkel 
applicering.

Hudvänlig polyakrylhäfta, för 
varsam och säker fixering.



Mepore Film levereras sterila, enstycksförpackade

Art nr Storlek         Avd Transp
 cm fp fp

270600 6 × 7 100 600
270670 6 × 7  10  50
271500 10 × 12  70 210
271570 10 × 12  10  70
272500 10 × 25  20 100
272570 10 × 25  10  50
273000 15 × 20  10  50
273500 20 × 30   5  30

Fördelar med Mepore Film
• Hög permeabilitet
• Lätt att applicera, även om man har på sig handskar
• Minimerar risken för skador på nybildad vävnad
• Formar sig väl efter kroppskonturer
• Hudvänlig vidhäftning
• Säker fixering
• Bibehåller fuktig sårmiljö
• Barriär mot läckage och bakterier
• Skyddar mot friktionsskador

Så här används Mepore Film

Så här fungerar Mepore Film
Mepore Film formar sig väl efter kroppskonturen, skyddar 
sårytan och bildar en barriär mot läckage och bakterier. 
Mepore Film bibehåller fuktig sårmiljö samtidigt som den 
höga permeabiliteten tillåter avdunstning av överflödig 
fuktighet från såret och den omkringliggande huden.

Gäller endast för storlekarna 10x25 cm 
och 15x20 cm: Ta bort det utskurna 
skyddspappret i mitten.

Applicera Mepore Film och 
avlägsna den återstående ramen av 
skyddspapper. Sträck inte förbandet 
vid applicering.

Den självhäftande ytan är skyddad av 
skyddspapper (med trycket Mepore) 
Ta bort skyddspappret.

Användningsområden
Mepore Film kan användas till olika rena, granulerande sår 
såsom: 
• Ytliga brännskador
• IV-ställen
• Skrubbsår
• Slitsår
• Tagställen
• Ytliga trycksår
• Suturerade kirurgiska sår
• Skyddar mot hudskador

Mepore Film kan även användas för fixering av kanyler och 
katetrar av olika slag och som profylax mot vävnadsskada. 
Mepore Film fungerar även bra som ytterförband.

Observera
Mepore Film bör inte användas på fullhudssår eller på 
sår med muskler, senor och ben blottlagda. Mepore Film 
bör heller inte användas på tredje gradens brännskador. 
Mepore Film bör inte användas av personer som är 
känsliga för polyakrylat.

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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