
FAQ - Spycra Protect
Hvad er Spycra Protect:
Spycra Protect er en forbinding, hvor en glat, åndbar og bi-elastisk bagside er kombineret med en blød 
silikone klæber.

Forbindingen kan strække sig i 2 retninger, hvilket bevirker at friktion forårsaget af bevægelse, bliver afværget 
af forbindingen. Den glatte overflade nedsætter friktion og beskytter huden mod de shear-kræfter, der kan 
forårsage vabler og sår.

Er det nødvendigt med en forbinding under Spycra Protect?
Nej, forbindingen kan placeret direkte på intakt hud, små sår og vabler.

Er det nødvendigt med en forbinding over Spycra Protect?
Anvendes forbindingen til at beskytte skrøbelig og udsat hud, eller over små sår og vabler, kan Spycra 
Protect anvendes alene. Hvis såret væsker meget, anbefales det ikke at anvende Spycra Protect. 

Klæber forbinding til huden, når den skal fjernes?
Silikone-klæberen er meget skånsom, men føles det som om forbindingen sidder for fast på huden eller 
trækker i huden, anbefales det at bruge en silikone-klæbefjerner til at fjerne forbindingen med.

Kan jeg klippe i forbindingen?
Ja, det er muligt, at klippe i forbindingen med en skarp saks. 
Dette bør gøres før bagsidepapiret fjernes.

Hvor længe kan forbindingen sidde på?
Hvis forbindingen anvendes over et lille sår eller vabel, anbefales det, at skifte forbindingen dagligt. Tillader 
såret det, er det muligt at skifte med 2-3 dages interval.

Anvendes forbindingen på intakt hud, for at beskytte mod friktion, kan den forblive på i op til en uge. 

Læs endvidere indlægssedlen for yderligere information om korrekt brug.

Jeg er allergisk over for silikone – kan jeg anvende Spycra Protect?
Nej, dette anbefales ikke. Klæberen er en medicinsk silikone, der tåles af langt de fleste, men har man en 
kendt allergi over for silikone, bør man ikke anvende produktet.
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