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THE EFFECTIVE WOUND CONTACT LAYER

• Minimises pain and trauma at dressing changes1,2,

• Can remain in place for up to 14 days3,4,5 which allows cost-effective1,6 and  

 undisturbed wound healing 

Polyamide net
• Open mesh structure allows a  
 good drain of exudate and  
 application of topical treatment  

• Transparent

Safetac® layer
• Reduces pain and trauma  
 before, at and after  
 dressing change7

• Does not adhere to the  
 moist wound bed but to  
 dry skin only

• Seals the wound margins  
 and reduces risk of  
 maceration8

No skin stripping occurs with 
Safetac technology

Safetac® technology. Less pain and less trauma.
Safetac is a patented adhesive technology that minimises pain to patients and
trauma to wounds. Safetac technology is available exclusively on Mölnlycke
Health Care dressings, including Mepilex® wound care dressings, Mepitel®,
Mepiform® and Mepitac®.

For more information visit www.safetac.com Skin stripping occurs  
with traditional adhesive

Safetac® technology

the effective exudate transfer dressing
• Minimises pain and trauma at dressing changes1,2

• Transfers exudate away from the wound thereby minimising the  
 risk of maceration3

• Very convenient and conformable for difficult-to-dress wounds

No skin stripping occurs with 
Safetac technology

Safetac® technology. Less pain and less trauma.
Safetac is a patented adhesive technology that minimises pain to patients and
trauma to wounds. Safetac technology is available exclusively on Mölnlycke
Health Care dressings, including Mepilex® wound care dressings, Mepitel®,
Mepiform® and Mepitac®.

For more information visit www.safetac.com Skin stripping occurs  
with traditional adhesive

Safetac® technology

Safetac® layer
• Reduces pain and trauma  
 before, at and after  
 dressing change1

• Does not adhere to the  
 moist wound bed but to  
 dry skin only
• Seals the wound margins  
 and reduces risk of  
 maceration3

Thin polyurethane foam layer
•  Transfers the exudate away   
 from the wound
•  Conforms well to difficult-to-  
 dress wounds
•  Ideal for large, exuding   
 wounds 

 מהי אפידרמוליזיס בולוזה?

אפידרמוליזיס בולוזה - תמס בועתי של העור, היא למעשה הגדרת מטרייה לקבוצה שלמה של הפרעות גנטיות נדירות של 
רקמת חיבור שמאופיינות על ידי שחיקת העור )ארוזיה( או היווצרות של שלפוחיות על פני העור בתגובה למגע קל בלבד, 

השלפוחיות יכולות להופיע בכל חלקי הגוף והן מופיעות באופן תדיר כתוצאה משפשוף או לחץ על העור. 
הפרעות גנטיות אלו אינן מאפשרות לגוף לייצר חלבון חיוני או את הצורה הפעילה של החלבון ובכך גורמות לעור להפוך 

שברירי במיוחד המפתח שלפוחיות ואף נקרע כתוצאה מחיכוך או פגיעה טראומטית קלה ביותר.
אותן שלפוחיות ופצעים הנוצרים אצל החולים כואבים ועלולים להזדהם בקלות. התמודדות עם המחלה מחייבת שמירה על 

היגיינה, התרחקות מגורמים מזהמים, לבישת בגדים מתאימים וחבישה נכונה של הפצעים כך שיספגו את הנוזלים.

המלצות נוספות

פצעים כרוניים עשויים לגרום להופעת רקמת 
צלקת שעלולה לגרום לעיוותים בכפות הידיים 

והרגליים ולהגבלת מיומנות מוטוריות.

ADAPTIC DIGIT אנו ממליצים על אדפטיק דיג’יט

חבישה ייחודית המותאמת לאצבעות הידיים והרגליים לטיפול במגוון סוגי 
וזלין נצמדת על  ויסקוזה  ומכילה שלוש חבישות באחת: חבישת  פצעים 
בסיס סיליקון ומעליה שתי חבישות אלסטיות המעוצבות בהתאמה לגודל 

האצבע.

 קלה ונוחה לחבישה של פצעי אצבעות

 לא מסורבלת - מתלבשת בצורה אנטומית על אצבעות כף היד והרגל

 החלפה ללא כאב - בזכות רשתות אלסטיות החבישה לא גורמת כאב  

 5 גדלים שונים - לחבישה לאצבעות הידיים והרגליים  

*ניתן להשיג בבתי המרקחת של שרותי בריאות כללית ומאוחדת

אחת מתופעות ה-EB היא הופעת פצעים עשויים 
להופיע פצעים ושלפוחיות בכל חלקי הגוף, דבר 

העשוי להקשות על ביצוע פעולות יומיומיות 

MEPITEL אנו ממליצים על חבישת מפיטל

בעיצוב   Safetac® בטכנולוגית  מגע  שכבת  בעלת  ויעילה  עדינה  חבישה 
הרשת הפתוחה המאפשרת העברה טובה של הפרשות לחבישה המשנית.

בניקוז  ויעילה  ההסרה  בעת  מכאיבה  אינה  כי  קלינית  הוכחה  החבישה 
פצעים.

 ניתן לראות את מצב הפצע ללא צורך בהסרה בזכות שקיפות גבוהה של 
החבישה

 טראומה מינימלית - הסרה קלה, ללא טראומה למטופל

  לא משאירה שאריות וסיבים על הפצע

הפצעים הנוצרים אצל המטופלים כואבים 
ועלולים להזדהם בקלות

MEPILEX TRANSFER אנו ממליצים על חבישת מפילקס

ניקוז  מאפשרת  החבישה  נכונה  ריפוי  סביבת  על  לשמור  כדי 
הדבק  שכבת  כיוונית.  חד  בתנועה  החוצה  מהפצע  הפרשות 
מההפרשות  ומונעת  הפצע  קצוות  סביב  אוטמת   Safetac®

לדלוף אל העור שמסביב ולהזיק לו.

  מניעת כאב וטראומה בהסרה והחלפה של החבישה

נוחה, גמישה ומתאימה לפצעים באזורים קשים לחבישה.  

קשים  לפצעים  הפצע  לצורת  להתאים  בכדי  לגזירה  ניתנת   
לחבישה, ניתן לחיתוך בכדי להתאים לצורות פצע שונות

 מרחקיה את ההפרשות מן הפצע וממזערת את הסיכון לזיהום 

 יש להיוועץ ברופא מומחה

טיפול בשלפוחיות ושימוש בחבישות קלות 
להסרה למניעת טראומה 

הגנה על מקומות רגישים בעור על ידי חבישת 
כפפות וריפוד הבגדים סביב המרפקים 

והברכיים 

המנעות מלבישת בגדים צמודים, נעליים קשות 
תפרים פנימיים ותגיות כדי להקטין חיכוך

ריפוד משקפי הראיה בכדי להגן על האף 
והאזניים

שמירה על תזונה בריאה - קלוריות 
וחלבונים יסייעו להחלמת העור

שמירה על קור והימנעות מחשיפה 
לטמפרטורות גבוהות 

שמירה על לחות העור כדי לצמצם 
תחושת גירוד, הקטנת החיכוך ומניעת 

היווצרות סדקים בעור

פיתוח תחביבים ופעילויות שאינם כרוכים 
במגע בכדי להימנע מגרימת נזק לעור

ADAPTIC DIGIT


