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Behandeling van 
operatiewonden met 
Mepilex® Border Post-Op
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Verband na de ingreep
De chirurg brengt het verband onmiddellijk aan in de operatiezaal. De 
verpleegkundige controleert het verband dagelijks op lekkages en kijkt 
ook na of het nog goed zit.

Na uw operatie is het van belang dat uw wonde in de meest ideale 
omstandigheden kan genezen.

Daarom is het bij het verzorgen van uw wonde belangrijk 
te kiezen voor een verband dat de kans op infecties,  
lekkage, blaarvorming en roodheid verkleint. Bovendien 
dient het verband pijn en het aantal verbandwissels te 
minimaliseren. Dagelijkse verbandwissel is niet nodig! Na 
de ingreep wordt de lekkage gemarkeerd op het verband 
door de verpleegkundige om uitbreiding op te volgen.

Wat is Mepilex® Border Post-Op
Mepilex® Border Post-Op is een sterk 
absorberend, chirurgisch wondverband 
met unieke Safetac® en 
Flextechnologie. De Safetac-laag op 
het verband verkleint het risico op 
blaarvorming. Het verzekert ook dat 
het verband verwisseld kan worden 
zonder de wonde of omliggende huid 
te beschadigen of u bloot te stellen aan 
bijkomende pijn.

Hoe werkt dit verband?

 Neemt het teveel aan wondvocht, dat is vrijgekomen na de 
operatie, op in het wondkussen.

 Verkleint blaarvorming en verzekert dat het verband verwisseld kan 
worden zonder de wonde of omliggende huid te beschadigen.

 Sluit de wondranden goed af, zodat het wondvocht niet kan 
doorsijpelen naar de omliggende huid.
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Wat zijn de voordelen

 Comfortabel dankzij grote flexibiliteit.
 Minder verbandwissels dankzij grote absorptiecapaciteit.
 Minder pijn en trauma.
 Minder kans op infectie: bacterie- en virusbestendig.
 Kan tegen water en is daardoor douchebestendig.

Verbandwissel
 U kan met het verband douchen.
 Mepilex Border Post Op kan ter plaatse blijven tot de 

hechtigen/nietjes worden verwijderd, minstens 72 uren na de 
operatie.

 Het verband wordt enkel vervangen bij lekkage en op vraag van de 
arts. Wanneer het verband gewisseld wordt tijdens de hospitalisatie, 
wordt er een standaardverband aangebracht tenzij bij een zeer 
gevoelige huid of allergie.

Waar moet u op letten?
 Indien u allergisch bent voor siliconen, gelieve dit vooraf te melden 

aan uw arts aangezien dit verband siliconen bevat.
 Indien u merkt dat het verband loskomt of oprolt, contacteer dan de 

verpleegkundige van de afdeling.
 Bij roodheid, pijn of zwelling vragen we u om direct uw huisarts of 

arts contacteren.
 Met andere vragen of problemen kan u terecht bij uw 

verpleegkundige.
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