
Een nieuwe generatie schuimverband

Safetac*, een uitvinding van Mölnlycke Health Care, levert 
buitengewone prestaties. Het is bewezen dat verbanden 
met Safetac de wondheling helpen optimaliseren en zelfs 
wonden voorkomen. Daarom zijn ze de veilige keuze voor 
patiënten en de voorvechter voor hogere standaarden in 

de wondzorg. Wij hebben dan ook een rijke klinische en 
economische onderbouwing voor verbanden met Safetac, 
waaronder Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® en Mepitac®. tot op 
heden hebben deze verbanden al miljoenen patiënten in 
heel de wereld geholpen10–12.

• Absorbeert meer vocht dan andere schuimverbanden1,2

• Verwerkt zowel laag als hoog viskeus vocht3,4

• Absorbeert vocht sneller dan andere schuimverbanden3-5

• Efficiënt in alle exsuderende fasen van de wondgenezing6

• Vergt minder verbandwissels dan andere schuimverbanden7

• Minder pijn en huidschade tijdens verbandwissels8,9

Polyurethaanschuim schuimkussen
• Verbeterd beheer van exsudaat
• Aanpasbaar en flexibel schuim

Verwerkt zowel laag als hoog viskeus vocht3,4

Superabsorberend schuim met geïntegreerde kanalen 
absorbeert exsudaat, door het weg te trekken van het 
wondbed, vervolgens te verspreiden en te absorberen 
in het schuimkussen.

Verbanden met Safetac® minimaliseren pijn en 
huidbeschadiging8,9

De adhesielaag hecht zich zacht aan intacte huid, maar 
niet aan de wond zelf. Ze voorkomt daarbij schade aan de 
omliggende huid (zoals huidstripping) en aan het wondbed, 
en minimaliseert bij verwijdering de geassociëerde pijn.
Ze sluit ook de wondranden af, wat het risico op lekkage en 
maceratie tot een minimum beperkt 9,10,13-15

Safetac 
adhesielaag

Ruglaag van 
ademend polyurethaan
• Waterdicht
• Houdt virussen en bacteriën 

tegen
> 25nm

*Een unieke gedeponeerde en exclusieve technologie van Mölnlycke 

Bewezen keuze voor een beter resultaat



Indicaties 
Mepilex XT is geschikt voor verschillende exsuderende acute 

en chronische wonden in alle genezingsfases6, zoals been- en 
voetulcera, doorligwonden en traumatische wonden

Voorzorgsmaatregelen
• Niet gebruiken bij patiënten van wie bekend is dat zij 

gevoelig zijn voor het verband of de bestanddelen ervan.

• Raapleeg bij tekenen van klinische infectie een zorgverlener 
voor een zorgvuldige infectieverzorging.

• Gebruik Mepilex XT niet in combinatie met oxiderende 
middelen zoals hypochlorietoplossingen of 
waterstofperoxide.

• Mepilex XT kan worden gebruikt onder compressie en hoeft 

Hoe gebruikt u Mepilex® XT? 
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1. Reinig de wond volgens de normale procedures. 
Droog de omliggende huid zorgvuldig. Verwijder 
de schutbladen.

2. Voor optimale resultaten moet Mepilex XT 
de droge omliggende huid minstens 1-2 cm 
overlappen voor de kleinere maten (tot 12,5 x 
12,5 cm) en 5 cm voor de grotere maten, om de 
omliggende huid te beschermen tegen maceratie 
en vervelling en het verband stevig te fixeren. 
Indien nodig kan Mepilex XT op maat van de wond 
worden geknipt. Niet uitrekken.

3. Fixeer indien nodig Mepilex XT met een zwachtel of 
ander fixatiemiddel.

Mepilex XT assortiment (Steriel verpakt)

Art. nr. Afmeting 
cm

CNK-code/
doos

Z-Indexnr./
doos

RET/TRP

211015 5x5 3465-333 16263065 5/40

211100 10x10 3319-217 16156757 5/70

211200 10x20 3319-225 16156765 5/45

211300 15x15 3319-233 16156773 5/25

211400 20x20 3319-241 16156781 5/20

211500 20x50 3465-325 16263073 2/12

Hoe werkt Mepilex XT? 
Mepilex XT is een zacht en flexibel schuimverband met
geïntegreerde kanalen, die exsudaat snel afvoeren3-5 naar
het absorberende schuimkussen.
De Safetac-technologie sluit de wondranden af, waardoor 
exsudaat
niet op de omliggende huid kan lekken en dus het risico op 
maceratie
tot een minimum beperkt wordt13. Safetac zorgt er ook voor dat 
bij de verbandwissel
het risico heel klein is dat de wond of omliggende huid

beschadigd wordt of dat de patiënt extra pijn lijdt14,15.

Voordelen van  Mepilex XT
• Absorbeert zowel laag als hoog viskeus vocht3-4

• Kan worden gebruikt in alle exsuderende fasen van de 
wondheling6

• Minder pijn en huidschade tijdens verbandwissels8,9

• Kan worden gebruikt onder compressiezwachtels

• Vergt minder verbandwissels dan andere schuimverbanden7 

• Kan op maat worden geknipt van de wond en van plaatsen 


