
Mepore® er en pustende, selvheftende bandasje ideell for lite- til moderat væskende sår. Heftemiddelet 
av hudvennlig, vannbasert og løsemiddelfritt polyakrylat gir en skånsom og sikker fiksering.

Selvheftende absorberende bandasje

Beskyttelsespapir som 
er enkelt å fjerne

Heftemiddel av hudvennlig, 
vannbasert og  
løsemiddelfritt polyakrylat

Myk, elastisk og pustende 
nonwoven for økt  
pasientkomfort

Absorberende sårpute 
med en lavtheftende  
overflate gir økt 
pasientkomfort og lenger 
brukstid

Mepore®



Slik fungerer Mepore
Den porøse strukturen i nonwovenmaterialet er luft- og 
vanndampgjennomslippelig. Materialet er føyelig og former 
seg etter kroppen. Overflaten er ikke-absorberende og gir en 
barriere mot blod- og væskegjennomtrenging. Heftemiddelet 
av polyakrylat er skånsomt mot huden, men gir likevel sikker 
fiksering. Sårputen absorberer moderate mengder med 
sårvæske og den lavtheftende overflaten reduserer risikoen 
for at bandasjen sitter fast i såret. Beskyttelsespapiret gjør det 
enkelt å applisere bandasjen sterilt. 

Fordeler med Mepore
• Hudvennlig, vannbasert lim

• Lavtheftende sårkontaktlag minimerer risikoen for at den 
sitter fast i såret

• Væskeavvisende bakside

• Beskyttelsespapir som er enkelt å fjerne ved applisering

• Luftgjennomslippelig, forebygger maserasjon og gir økt 
komfort

• Runde hjørner for sikker fiksering (alle strørrelser opp til  
9 x 15 cm)

Bruksområder
Mepore kan brukes på en rekke lite- til moderat væskende 
sår som for eksempel postoperative sår, kutt, skrubbsår eller 
brannsår.

Skiftefrekvens
Skiftefrekvensen bestemmes av sårets tilstand. Når 
bandasjen skal fjernes, løsnes den i et hjørne og fjernes i 
hårvekstretningen.
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Hvordan bruke Mepore

1. Ta tak i beskyttelsespapiret ved overlappingen. 
Dra de litt fra hverandre. 

3. Stryk over bandasjen for å sikre god heft. Ikke 
strekk bandasjen ved applisering. 

2. Appliser bandasjen på huden uten å strekke 
den, og fjern resten av beskyttelsespapiret.

NB!
Mepore må ikke strekkes ved påføring, da dette kan gi 
mekanisk skade på frisk hud. Dette er ekstra viktig når 
bandasjen appliseres over ledd. 

Mepore er pakket i sterile enhentspakninger

Art. nr. Størrelse i 
cm

Sårpute i 
cm Antall i eske Antall i 

kartong

672000 5 x 7 4 x 2 60 480

670800 6 x 7 3 x 4 60 480

670860* 6 x 7 3 x 4 5 70

672100 8 x 10 3,5 x 6 50 400

670960* 9 x 10 4,5 x 6 5 100

672200 8x 15 3,5 x 10 50 400

671066* 9 x 15 4,5 x 10 5 70

671100 9 x 20 4,5 x 15 30 180

671170 9 x 20 4,5 x 15 5 70

671200 9 x 25 4,5 x 20 30 210

671300 9 x 30 4,5 x 25 30 270

671400 9 x 35 4,5 x 30 30 180

Art. nr. Bredde i cm Sårpute i cm Antall i kartong

2 meters ruller

331980 4 1,5 30

332080 7 3 21

5 meters ruller

331900 4 1,5 24

332000 7 3 18

 
* Kan henges på pigg 
 
Mepore leveres også i usterile 2- og 5 meters ruller i dispenseresker


