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Leidraad voor drukletsels 
door medische hulpmiddelen 
– Mepilex® Lite 
Mepilex® Lite beschermt de huid en absorbeert vocht. Bovendien is aangetoond dat 
het de kwetsbare huid beschermt tegen externe krachten, zoals wrijving en druk 
door veelvuldig gebruik van medische hulpmiddelen1,2. 
Disclaimer: Het profylactische gebruik van verbanden bij het verminderen van het risico op drukletsels in verband met medische hulpmiddelen is goed gedocumenteerd, maar het gebruik ervan onder persoon 

• Mepilex Lite kan gemak-
kelijk in de gewenste vorm 
worden geknipt 

• Laat bij het knippen van 
Mepilex Lite de rugflm op 
zijn plaats 

• Mepilex Lite hecht zich 
zachtjes aan de huid met de 
Safetac® technologie3 

Illustraties tonen te beschermen gebieden onder medische hulpmiddelen 

lijke beschermingsmiddelen voor wat betreft het behoud van de bescherming en de mogelijke invloed op virusoverdracht is niet getest door Mölnlycke of anderen, voor zover wij weten. 



 

 
 

Leidraad voor het knippen 
Kies de geschikte verbandmaat om het beschadigde gebied te bedekken en knip het op maat 
van de unieke lichaamscontouren van de patiënt of de vormen van het hulpmiddel. Breng de 
klevende zijde op de huid aan. 

Disclaimer: De hierin verstrekte informatie mag niet worden opgevat als de gangbare geneeskundige praktijk en treedt niet in de plaats van het onafhankelijke 
medische oordeel van een behandelend arts. Deze informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot suggesties voor de draagtijd van het product, de productkeuze 
en het voorgestelde gebruik, is gebaseerd op veralgemeningen en houdt geen rekening met de unieke kenmerken van de wond van een individu. De behandelende 
arts van elke patiënt blijft als enige verantwoordelijk voor het beoordelen van de ernst van de wond, het bepalen van de juiste behandeling en het beheer van de 
behandeling van de wond. 

Referenties: 1. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012;129: e792–e797. 2. Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Int Wound J. 2019; 1-14. 
3. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be 
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