
 

 

 

Niet-steriel, ademend, transparant, 
zelfklevend flmverband op rol 
Mepore® Film Roll is een niet-steriel, transparant, zelfklevend flmverband op rol, ideaal 

voor de fxatie van wondverbanden, tubes en canules. Mepore® Film Roll kan ook gebruikt 

worden in de preventie van huiddefecten en als bescherming van fragiele huid tegen 

lichaamsvloeistoffen en tegen bacteriële en virale besmetting van buitenaf. 

Handige plastic 
rolhouder die flm 
beschermt zowel bij 
gebruik als bij niet-
gebruik (bewaring) 

Maataanduiding 
op schutblad voor Virus- en 
eenvoudig meten bacteriebestendige 
en knippen flm die ook 

douchebestendig is 

Dunne flm die de huid 
zeer goed laat ademen,

Huidvriendelijke 
en uitwisseling van vocht

kleeflaag voor 
mogelijk maakt, waardoor

veilige fxatie en 
het risico op maceratie

patiëntencomfort 
beperkt wordt 
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Art.nr Z-Indexnr. Afmeting Stuks/ Stuks/ 
doos TRP 

276105 15612694 5 cm x 10 m 1 24 
276110 15612708 10 cm x 10 m 1 12 
276115 15612716 15 cm x 10 m 1 8 

Aanbrengtechniek 

1. Knip de gewenste lengte af (u kunt de rol 
desgewenst in de verpakking laten). 

2. Verwijder het schutblad waarop het cijfer “1” 
staat. 

3. Breng Mepore® Film Roll spanningsvrij 
aan, en bij voorkeur met behoud van nog een 
deel van het schutblad, dat in de loop van de 
applicatie mee uitgerold kan worden. Wrijf het 
flmverband aan voor een goede hechting. 

4. Verwijder het ondersteunende transparante
schutblad aan de bovenzijde van de flm door
het groene zijtabje waarop het cijfer “2” staat,
los te halen.

5. Verwijder tenslotte de witte zijtabjes zodat
de rand van het verband mooi aansluit aan
de huid en bestand is tegen wrijving met
bedlinnen, kleding etc.

Mepore® Film Roll kan niet gebruikt worden bij patiënten die gevoelig zijn aan acrylaat kleefstof. 

Bestelinformatie 

Voordelen van Mepore® Film Roll 
• Zeer sterk ademende transparante film waardoor 

uitwisseling van vocht mogelijk wordt en het risico op

maceratie beperkt wordt

• Huidvriendelijke kleeflaag voor veilige fixatie en

patiëntencomfort

• Transparante film maakt regelmatige inspectie mogelijk en

detectie van eventuele complicaties

• Virus- en bacteriebestendige film waardoor er geen risico

bestaat op besmetting van buitenaf

Voorzorgsmaatregelen 

Verwijdertechniek 

Maak een hoekje los van het verband en trek 
zijwaarts. De film rekt op die manier op en 
komt gedeeltelijk los van de huid. Herhaal 
deze rekbeweging net zolang tot de flm 
loskomt. 

• Douchebestendig voor extra patiëntencomfort

• Dunne en soepele film die zich goed aanpast aan de 

lichaamscontouren

• Maataanduiding op het schutblad wat opmeten en afknippen 

vereenvoudigt

• Het filmverband is bevestigd op een handige kunststof 

rolhouder waardoor het optimaal beschermd blijft zowel

bij gebruik als bij niet-gebruik

De naam en het logo Mölnlycke Health Care en Mepore® Film Roll zijn wereldwijd geregistreerd door Mölnlycke Health Care AB. 

Mölnlycke Health Care BV 
Postbus 3196 • 4800 DD BREDA 
Tel.: +31(0)76 521 96 63 
www.molnlycke.com 


