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Innovation in every layer

Flex Technology for improved 
stay-on-ability and longer wear timestay-on-ability and longer wear time

Inovacija kiekviename sluoksnyje

Flex technologija geresniam tvarsčio prilipimui 
ir ilgesniam naudojimui

NAUJAS



Mepilex® Border Flex

Biatain® Silicone

Aquacel®Foam

Atsakymas į tikrus žaizdų priežiūros iššūkius

61% iš 214 apklaustų šiaurės šalių sveikatos priežiūros 
specialistų teigė, kad tvarsčio neišsilaikymas vietoje yra vienas 
dažniausių iššūkių, dirbant su putų tvarsčiais su rėmeliu.

Taip pat buvo teigiama, kad vidutiniškai 45% tvarsčių yra  
pakeičiami anksčiau nei turėtų būti pakeisti.  
To priežastys – netikrumas kiek ilgai tvarstis gali likti  
ant žaizdos ir kad tvarstis neišsilaiko vietoje1.

Jūsų pastebėjimai ir poreikiai įkvėpė mus sukurti naują putų 
tvarstį, kuris ilgiau išlieka ant žaizdos neatsivyniodamas ir  
padeda susidoroti su žaizdų priežiūros iššūkiais jūsų darbe.  
Pristatome naująjį Mepilex® Border Flex.

Nauja Flex technologija – suteikia išskirtinį 
lankstumą ir geresnį pritaikomumą

Su trijų dalių apsaugine  
plėvele tvarstį  
užklijuoti patogiau  
(didesnių dydžių)

	 PIR	 ANT	 TRE	 KET	 PEN	 ŠEŠ	 SEK

Mepilex Border Flex ant žaizdos išlieka 3 kartus 
ilgiau nei kiti putų tvarsčiai3,4

Flex – perforacija

Dėl mūsų inovacijos Flex technologijos 
tvarstis tempiasi 360° ir jūs  
galite būti tikri, kad Mepilex  
Border Flex neatsivynios ir  
išliks ten, kur priklijuotas –  
tvarstį bus galima naudoti  
ilgiau nei kitus putų  
tvarsčius2-4. Dėl perforuotos  
žaizdos pagalvėlės tvarstis  
geriau priglunda prie kūno  
net ir sunkiai tvarstomose  
vietose bei judant.
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1. Kvėpuojanti ir neperšlampama 
išorinė plėvelė. Nauji taškeliai padeda 
stebėti eksudato sugėrimo progresą.

Geresnis eksudato 
sugėrimas
2. Patobulintas retencijos sluoksnis su superabsorbentais 

ir Flex technologija sugeria įprastą ir klampų eksudatą5, 
sulaiko jį viduje ir tvarstį galima naudoti ilgiau. Šis sluoksnis 
yra ypač pralaidus orui5.

3. Paskirstymo sluoksnis paskirsto eksudatą per visą tvarsčio 
plotą ir todėl eksudato sugeriama daugiau6.

4.	 Putų sluoksnis absorbuoja eksudatą ir nukreipia jį į 
paskirstymo sluoksnį7.

Išskirtinis skysčių sugėrimas: 20g / 10cm2 / 24h8,9

2,7	x	daugiau

Absorbuotas  skystis                            Drėgmės garų praradimas 
                                                              (išgarinimas)

5. Safetac® silikono 
sluoksnis
Neskausmingas tvarsčio 
pakeitimas11 ir mažesnė 
maceracijos rizika12,13. 
Safetac taip pat apsaugo naujus 
audinius – žaizda netrikdoma 
ir taip skatinamas natūralus 
gijimas12,13.

„Užrakina“ eksudatą su bakterijomis
Tvarstis greitai absorbuoja eksudatą, kuriame yra bakterijų. Flex technologija ir superabsorbento 
skaidulos sugeria eksudatą su bakterijomis per kitus sluoksnius. Retencijos sluoksnis „užrakina“ 
eksudatą ir bakterijas tvarstyje ir apsaugo nuo eksudato su bakterijomis grįžimo atgal į žaizdą – 
net ir naudojant kompresinį gydymą10.

Atliktas Mepilex Border Flex ir 
Sorbact® Foam Gentle Border 
tvarsčių testas, siekiant 
palyginti jų savybę sulaikyti 
bakterijas tvarstyje, esant 
kompresijai, per 1 valandą. 
Rezultatai parodė, kad 
Mepilex Border Flex sulaiko 
bakterijas žymiai efektyviau 
nei Sorbact® Foam Gentle 
Border10. Mepilex® Border Flex.

Po 1 valandos, bakterijų kolonijų 
kiekis yra tarp 0 ir mažo vienetų 
skaičiaus10.

Sorbact® Foam Gentle Border.
Po 1 valandos, matoma 70 
bakterijų kolonijų10.
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Daugiau informacijos www.molnlycke.com
Molnlycke Health Care UAB, J. Galvydžio g. 3, 08236 Vilnius. Tel.: + 370 5 274 58 37

Žaizdų priežiūros produktų specialistai:
Vilniuje mob. tel. +370 655 55866  
Kaune mob. tel. +370 656 49744  
Klaipėdoje mob. tel. +370 659 76791

Mölnlycke, Mepilex ir Safetac prekiniai ženklai, pavadinimai ir logotipai yra registruoti globaliai vienos ar daugiau 
Mölnlycke Health Care grupės kompanijų. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. Visos teisės saugomos. LTWC0021801

Aquacel Foam Pro yra registruotas ConvaTec, Inc prekinis ženklas. | Allevyn ir Allevyn Life yra registruoti Smith & Nephew, Inc 
prekiniai ženklai. Kliniderm yra registruotas Mediq B.V.prekinis ženklas. | Biatain yra registruotas Coloplast A/S prekinis ženklas. 
Sorbact yra registruotas ABIGO Medical AB prekinis ženklas.

Klinikinis efektyvumas ir ilgesnis naudojimas
Įrodyta, kad esant netrikdomam žaizdų gijimui, žaizdos gyja greičiau14. Ant išorinės plėvelės esantys taškeliai 
padeda stebėti ir kontroliuoti eksudato sugėrimo progresą ir paskirstymą tvarstyje – pvz.: keičiantis slaugos 
pamainai ar siekiant išvengti per dažno tvarsčių keitimo.

Nepamirškite nuimti apsauginę 
plėvelę imdami po vieną dalį, 
lėtai klijuojant tvarstį ant žaizdos 
vietos. Tvarsčio	netempkite	ir	
nenuimkite	visų	apsauginės	
plėvelės	dalių	iškart.

Dėl unikalaus paskirstymo sluoksnio tvarstyje, žaizdos pagalvėlės plotas yra išnaudojamas maksimaliai plačiai 
ir užtikrina geriausią eksudato sugėrimą. Rezultatas matomas aukščiau esančiame paveikslėlyje; viršuje esantis 
eksudatą sugėręs plotas yra žymiai platesnis nei žemiau ties žaizda esantis plotas.

Mepilex®	Border	Flex 
su Flex technologija 
užtikrina geresnį	
prilipimą	dėl
1. Išskirtinio lankstumo

2. Geresnio eksudato sugėrimo

3. Patobulinto pritaikomumo

Naudojimo pavyzdžiai

Veninės kojų opos       Trauminės žaizdos

Diabetinės pėdos opos       Pragulos

Art. Nr Dydis, cm Vnt / pak. Vnt / transp. dėž.

595200 7.5 x 7.5 5 50

595300 10 x 10 5 50

595400 15 x 15 5 50

595600 15 x 20 5 50


