
Imukykyinen sidos, jossa eritteitä 
läpäisemätön tausta
Mesorb on pehmeä, erittäin imukykyinen sidos, joka kykenee pitämään sisällään suuria 
määriä haavaeritteitä. Nesteitä läpäisemätön tausta estää eritteitä pääsemästä vaatteille ja 
vuodevaatteille.

Erittäin imukykyinen 
selluloosamassa, 
jossa erittäin hyvä 
nesteidenhallinta

Potilaalle mukava, 
hengittävä materiaali 

Mahdollisimman 
vähän kiinnittyvä 
haavan kontaktipinta

Nesteitä hylkivä ja 
läpäisemätön materiaali,
joka estää vuodon ja suojaa 
ulkoiselta saastumiselta.

Reunoja suojaava 
materiaali, joka estää 
sivuvuodon



Mesorb on steriilisti yksittäispakattu

Tuotenro Koko Kpl/osasto- Kpl/kuljetus-
 cm pakkaus pakkaus

677001 10 x 13                      50                         400
677201 13 x 15                      50                         300
677401 10 x 23                      50                         300
677601 15 x 23                      50                         300
677701 23 x 25                      30                         120
677801 23 x 30                      30                         120

Avaa pakkaus ja poista sidos. Kiinnitä sopivalla kiinnitysmateriaalilla, 
kuten Mefix®, Mepore® Film tai 
Tubifast™.

Aseta Mesorb haava-aluelle tai 
primäärisidoksen päälle. Sidoksen 
tulee ulottua vähintään 1 cm haavaa 
ympäröivälle iholle.

Mesorbin edut
• Erittäin imukykyinen
• Hyvä suojaava pehmuste
• Hengittävä

• Kustannustehokas
• Ainutlaatuinen nesteitä läpäisemätön tausta vähentää 

sidoksen vaihtoväliä ja estää eritteitä pääsemästä 
vaatteille ja vuodevaatteille.

Vaihtoväli
Mesorb voidaan pitää paikoillaan useita päiviä, riippuen haavan ja haavaa ympäröivän ihon kunnosta tai  
mikäli terveysalan ammattilainen neuvoo muuta.

Huomaa
Mikäli haavassa esiintyy merkkejä infektiosta, ota yhteyttä terveysalan ammattilaiseen.

Mölnlycke Health Care 
Pitäjänmäentie 14, 3 krs
00380 Helsinki
Puh. 0201 622 300
www.molnlycke.com

Mölnlycken symboli ja tekstikuvake ovat Mölnlycke Health Caren rekisteröityjä tavaramerkkejä

Miten Mesorb toimii
Erite imeytyy ja siirtyy Mesorbiin haavan kontaktipinnalta 
ja diffuusiokerroksesta. Erittäin imukykyinen sidos imee 
eritteitä ja samanaikaisesti tarjoaa hyvän suojaavan ja 
hengittävän haavatyynyn. Nesteitä läpäisemätön materiaali 
suojaa haavaa ulkoiselta kontaminaatiolta ja estää 
eritteitä pääsemästä vaatteille ja vuodevaatteille. Nesteitä 
läpäisemätön materiaali on myös sidoksen molemmilla 
reunoilla ja estää näin sivuttaisvuodot. Tuote pitää asettaa 
siten, että vuodonestoreunat ovat poikittain haavaan nähden.
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Mesorb on suunniteltu kohtalaisesti ja runsaasti erittäville 
haavoille. Mesorbia voidaan käyttää joko sellaisenaan 
primaarisidoksena tai päälimmäisenä sidoksena 
tilanteessa, jossa tarvitaan paljon imukykyä (esim. yhdessä 
Mepitel®in tai Mepilex® Transferin kanssa).

Miten Mesorbia käytetään


