
  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

HuidbescHermend filmverband 

• mepitel® film i  een zacht, tran parant, ademend filmverband om de
huid te be chermen.

• Het kan alleen of in combinatie met andere producten gebruikt worden.
• mepitel® film minimali eert pijn en weef eltrauma bij de
verbandwi  ellingen.1,2,3,4,5,6

• mepitel® film’  applicatie y teem i  ontworpen voor eenvoudig gebruik.

be cherming folie 
en  chutblad voor  
gebruik gemak 

• Tran parante, ademende,

• minimali eert pijn en trauma voor,
tijden  en na de verbandwi  eling

• Kleeft niet in het vochtige wondbed,
enkel op de droge huid

• sluit de wondranden af en voorkomt

ela ti che polyurethaan film
voor patiëntencomfort en goede
genezing van de wondomgeving

• douchebe tendinge, antimicrobiële
en virale barrière (microben
>25nm) gebruik gemak

Safetac® laag 

maceratie

Safetac® technologie 

Safetac® technologie. Minder pi n  en minder trauma. 
safetac® i  een gepatenteerde adhe ietechnologie die pijn voor de 
patiënt en trauma aan de wonde minimali eert. safetac® technologie i  
exclu ief van toepa  ing op de mölnlycke Health care wondverbanden, 
inclu ief mepilex® wondverbanden, mepitel®, mepiform® en mepitac®. 

Traditionele kleeflaag trekt Safetac®-adhesielaag trekt voor meer informatie bezoek www.safetac.com 
huidcellen mee. geen huidcellen mee. 

http:www.safetac.com


 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   
  

    
  

  
 

        

Hoe Mepitel® Film gebruiken? 

droog de huid/omgevende huid grondig. 
verwijder de be cherming folie (zijde met 
safetac® logo). 

breng het filmverband aan. mepitel® film 
kan geherpo itioneerd worden zolang het 
papieren frame intact blijft. verwijder het 
witte papier frame. rek het filmverband niet 
uit tijden  het aanbrengen. 
Om het be te re ultaat te verkrijgen moet 
mepitel® film de droge huid overlappen 
met min ten  1- 2 cm voor de maten van 
10x12cm en tot min ten  5cm bij de grotere 
maten. 

breng het filmverband zachtje  aan op de 
huid. mepitel® film kan pijnloo  verwijderd 
worden zonder  kin tripping. 

Hoe werkt Mepitel® Film? 
mepitel® film i  een flexibel, tran parant filmverband dat 
de huid of de wond be chermt tegen microbiële of externe 
be mettingen. Het vormt zich goed rond onregelmatige 
oppervlakten en lichaam contouren. mepitel® film behoudt 
een vochtig wondmilieu. dankzij de safetac®adhe ielaag heeft 
mepitel® film een goede adhe ielaag waardoor extra druk 
voor fixatie niet nodig i . de safetac®adhe ielaag zorgt voor 
atraumati che verbandwi  elingen. mepitel® film laat geen 
re idu’  achter. 

Frequentie van verbandwissel 
afhankelijk van de toe tand van de wond / huid, kan mepitel® 

film enkele dagen blijven zitten. 

Voordelen van Mepitel® Film 
• minimali eert pijn en trauma bij verbandwi  elingen
• Geen ri ico op be chadigd nieuw gevormd weef el
• Tran parant voor gemakkelijke wondin pectie
• vormt zich naar lichaam contouren voor patiëntencomfort
• antimicrobiële en virale barrière (>25nm microben)
• Weinig ri ico op huidirritatie en allergie
• laat geen re idu’  achter
• Ondoordringbaar voor vloei toffen
• douchebe tendig

Wanneer gebruiken? 
mepitel® film i  ontwikkeld voor een breed  cala aan 
oppervlakkige wonden zoal  oppervlakkige huidlet el  en 
brandwonden. mepitel® film be chermt de fragiele en 
gevoelige huid. mepitel® film kan ook gebruikt worden al  
fixatie van primaire verbanden. bovendien kan het gebruikt 
worden in combinatie met gel  en zalven. al  ‘landing 
Zone’om de huid te be chermen bij fixatie van medi che 
hulpmiddelen. 

Voorzorgsmaatregelen 
• mepitel® film i  geen wondcontactlaag en laat geen
wondvocht door naar het  ecundaire verband.

• Wanneer meer dan 2 producten gebruikt worden en deze
elkaar overlappen, zal de dampdoorlaatbaarheid verminderen,
waardoor overtollig wondvocht niet kan verdampen.

Waarschuwingen 
mepitel® film kan niet al  primaire fixatie gebruikt 
worden voor iv, cannulae, poorten, infu ie  of andere 
leven onder teunende hulpmiddelen. 

mePiTel® film assOrTimenT( teriel verpakt) 

art.-nr. Z-indexnr. 
afmeting 
(cm) 

stuk /doo  stuk /TrP 

296100 15774880 6 x 7 10 50 
296200 15774899 10 x 12 10 70 
296400 15774902 10 x 25 10 50 
296600 15774910 15 x 20 10 70 

Referenties: 1. White r. a multinational  urvey of the a  e  ment of pain when removing dre  ing . 
Wound  uK 2008. 2. White r. evidence for atraumatic  oft  ilicone wound dre  ing u e. Wound  uK 2005. 
3. meaume s et al. a  tudy to compare a new  elf adherent  oft  ilicone dre  ing with a  elf adherent 
polymer O tomy Wound management 2003. 4. Wiberg ab et al. Preventing maceration with a  oft  ilicone 
dre  ing: in-vitro evaluation . Po ter publication. WuWHs congre  , canada 2008. 5. dyke  PJ et al. 
effect of adhe ive dre  ing  on the  tratum corneum of the  kin. Journal of Wound care 2001. 6. Waring 
m. et al. an evaluation of the  kin  tripping of wound dre  ing adhe ive . Journal of Wound care, 2011. 

Mölnlycke Health Care BV 
Postbus 3196 - 4800 DD BREDA 
Tel: 076 521 96 63 - Fax: 076 522 17 82 
www.molnlycke.com - www.safetac.com 

mölnlycke Health care, safetac® en mepitel® film zijn wereldwijd geregi treerde handel merken en logo’  van mölnlycke Health care. 

http:www.safetac.com
http:www.molnlycke.com



