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Mepilex Border Heel
®
Mepilex Border Sacrum
®

Produktų naudojimo rekomendacijos

Mepilex® Border Heel
Atkreipti
dėmesį

Produkto naudojimo rekomendacijos
Esant infekcijos požymiams, Mepilex® Border Heel naudojimas
gali būti tęsiamas, jei skiriamas tinkamas infekcijos gydymas.

Paruoškite vietą tvarsčiui uždėti:
Nuvalykite odos plotą, ant kurio klijuosite tvarstį.
Kruopščiai nusausinkite aplinkinę odą.
Užtikrinkite, kad ant odos nėra dimetikono, odos klijų ir emolientų.
Po tvarsčiu odos barjero priemonių naudoti nereikia.

1. Kai oda/žaizda yra paruošta, nusausinkite
aplinkinę odą. Nuimkite centrinę išorinę
plėvelę ir pridėkite tvarstį ant norimos
kulno vietos.

2. Užklijuokite tvarsčio dalį, pažymėtą „A“
(žr. paveikslėlį viršuje) ant aukštesnės
kulno dalies ties Achilo sausgysle.
Netempkite.

3. Nuimkite išorinę plėvelę nuo „A“ atvartų.
Užklijuokite ir išlyginkite. Netempkite.

4. Švelniai užklijuokite tvarsčio „B“ dalį
(žr. paveikslėlį viršuje) ant kulno ties
pėda. Netempkite.

5. Nuimkite išorinę plėvelę nuo „B“ atvartų.
Užklijuokite ir išlyginkite. Netempkite.

6. Paspauskite ir išlyginkite tvarstį,
užtikrindami, kad visas tvarstis prigludo
prie odos.

Patarimai

Odos / žaizdos patikra

• Susiekite        su
A „Achilu“, kad
prisimintumėte, kaip teisingai uždėti
tvarstį
• Tvarstį klijuokite tik ant švarios, sausos
odos
• Netempkite tvarsčio, jį uždėdami
• Jei pacientas gydomas ambulatoriškai,
galima kartu naudoti neslystančias
kojines – padės tvarsčiui geriau
išsilaikyti vietoje

1. Švelniai patraukite už specialių sparnelių ir
nuimkite tvarstį nuo odos.

5. Užtikrinkite, kad tvarstis užklijuotas ties
ankstesne pozicija ir rėmelis yra lygus.

• Judriems pacientams galima kartu
naudoti Tubifast® ar kitus tubuliarinius
tvarsčius.

Mepilex® Border Sacrum
Produkto naudojimo rekomendacijos
Paruoškite vietą tvarsčiui uždėti:
Nuvalykite odos plotą, ant kurio klijuosite tvarstį.
kruopščiai nusausinkite aplinkinę odą.
Užtikrinkite, kad ant odos nėra dimetikono, odos klijų ir emolientų.

tinkama forma:
• Tvarstis turi būti uždėtas taip, kad
atitiktų paciento anatomiją.
• Užtikrinkite, kad tvarstis priglunda
prie odos ir nelieka plyšių ar kišenių.

sacrum

Coccyx

1. Saugomas plotas. Įvertinkite paciento anatomiją ir nustatykite
tinkamą tvarsčio vietą.

2. Kai oda paruošta, nuimkite centrinę išorinę plėvelę, švelniai
traukdami už rožinio krašto.

3. Atitraukite sėdmenis vieną nuo kito. Uždėkite tvarstį ties
kryžkauliu, kad tvarsčio pagrindas uždengtų stuburgalį.

4. Nuimkite šonines išorines plėveles ir švelniai užklijuokite tvarsčio
šonus.

5. Tvarsčio vieta.

6. Paspauskite ir išlyginkite tvarstį, užtikrindami, kad jis pilnai
liečiasi su oda.

Odos / žaizdos patikra

4. Odos patikrą atlikite, pakėlę tvarstį už specialių sparnelių,
patį tvarstį išlaikydami ties sėdmenų tarpu.

6. Užtikrinkite, kad tvarstis užklijuotas ties ankstesne pozicija ir
rėmelis yra lygus.

Mepilex® Border Sacrum ir Mepilex® Border Heel tvarsčiai
Geresnis prigludimas
tarp sėdmenų, geresnė
kryžkaulio apsauga1

Mepilex®
Border
Sacrum

Patobulinta tvarsčio forma
geresniam rizikingų vietų
uždengimui1
Specialūs sparneliai parodo
vietą, už kurios reikia laikyti,
norint pakelti ar nuimti tvarstį

TOKIA PATI
unikali ir sauganti
5-sluoksnių
konstrukcija

Mepilex®
Border
Heel

Geresnis kulkšnies
uždengimas suteikia
didesnę apsaugą1

Storesni tvarsčio kraštai
patogesniam naudojimui1

Prevencija

Gydymas

Įrodyta, kad naudojant profilaktškai, Mepilex® Border Sacrum ir
Mepilex® Border Heel apsaugo odą nuo pažeidimo, kurį sukelia
spaudimas, šlytis, trintis ir mikroklimatas2. Safetac technologijos
sluoksnis apsaugo odą, išlaikant optimalią poziciją ir sumažinant
trintį ir šlytį ties tvarsčio vieta2. Dėl Safetac technologijos tvarsčio
poziciją galima keisti.

Naudojant žaizdų gydymui, Mepilex® Border Sacrum ir Mepilex®
Border Heel efektyviai sugeria ir išlaiko eksudatą3 ir palaiko
drėgną žaizdos gijimo aplinką. Safetac sluoksnis uždaro žaizdos
kraštus ir apsaugo nuo eksudato pratekėjimo ant aplinkinės odos
ir taip sumažina maceracijos riziką4. Dėl Safetac technologijos
tvarstį galima pakeisti nepažeidžiant žaizdos ir aplinkinės odos5 ir
nesukeliant skausmo pacientui6.

Privalumai
•
•
•
•

Lipnus – nereikia papildomos fiksacijos
Nesukelia skausmo ir traumos keitimo metu5,6,7
Galima naudoti keletą dienų
Galima keisti tvarsčio poziciją, neprarandant lipnumo savybių

Mepilex Border Sacrum sterilių pakuočių pasirinkimas
Art. Nr.

Dydis, cm

Vnt. pakuotėje

282450

22 x 25

5

Vnt. transp.
dėžėje
30

Naudojimo sritys
Mepilex® Border Sacrum ir Mepilex® Border Heel sukurti naudoti
profilaktiškai ir eksuduojančių žaizdų gydymui, tokių kaip pragulos,
diabetinės pėdos opos, kulno opos, trauminės žaizdos ir kitos
antrinio gijimo žaizdos.

Mepilex Border Heel sterilių pakuočių pasirinkimas
Art. Nr.

Dydis, cm

Vnt. pakuotėje

282710

22 x 23

10

Nuorodos: 1. Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care (GMCS-2017-058) 2017 2. Black J. et al.
Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols August 2012 3. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 4. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a
soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008 5. White R. et al. Evidence for atraumatic
soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 6. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008,
Vol 4, No 1. 7. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001

Daugiau informacijos: www.molnlycke.com
Molnlycke Health Care UAB, J. Galvydžio g. 5, 08236 Vilnius.
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 arba daugiau
Mölnlycke Health Care grupės kompanijų. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. Visos teises saugomos.

Vnt. transp.
dėžėje
30
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Patobulinti moksliškai pagrįsti

