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hos børn og voksne med Epidermolysis Bullosa

Producent:
Reskin Medical N.V.
+32 (0)13 35 36 24
info@reskin.eu

Hvordan anvendes Spycra Protect
1. Rens huden/såret grundigt, og tør huden omhyggeligt.
2. Vælg en forbinding, der går ca. 2 cm ud over sårkant / hudområde.  

For at sikre en god tilhæftning, anbefales det, at anvende én stor forbinding 
frem for at sammensætte/overlappe flere små forbindinger. 

3. Vend Spycra Protect med bagsiden opad. Det anbefales, at strække 
forbindingen forsigtigt, for bedre at kunne få fat i perforeringen på 
bagsiden. Skub forsigtigt beskyttelsespapiret af, ved at folde forbindingen.  
Fugtede handsker forhindrer handskerne i at klæbe til forbindingen.

4. Løsn beskyttelsespapiret fra forbindingen indtil der er ca. 1-2 cm, der stadig 
sidder på forbindingen. 

5. Anbring Spycra Protect på såret eller på den hud, der skal beskyttes, og sæt 
forsigtig forbindingen på plads. Sørg for, at den sidder godt og tæt på huden. 
Fjern beskyttelsespapiret helt.

6. Sørg for, at Spycra Protect er anbragt i ikke-strakt tilstand. Hvis det er 
nødvendigt kan hele heller dele af forbindingen løsnes og påsættes igen.

Læs endvidere indlægssedlen i pakningen før brug.

Vare nr. Størrelse Antal/æske

SDSC-575 5 x 7,5 cm 10 stk

SDSC-7510 7,5 x 10 cm 10 stk

SDSC-1018 10 x 18 cm 5 stk

SDSC-1830 18 x 30 cm 3 stk

SDSC-5150 5 x 150 cm 1 stk

Enkeltpakket og steril. Medicinsk udstyr, klasse 2b.
Opbevares tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys.
Holdbarhed 5 år efter produktionsdato.

Spycra Protect, steril
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På bagdelen - på siddefladen
I hudfolder
På steder med friktion, såsom fødder, ved 
EB Simplex
Rundt om hæle, fodballer
Spycra Protect kan også anvendes på 
forskellige ting, såsom glas og blyanter

Over små vabler og sår
Som beskyttelse over helede sår
Som beskyttelse ved brug af briller – over 
næseryg og bag ørerne
Under skulderstraps ved BH, under brystet
Ved linding/kanter ved undertøj
Under eller rundt om kraver
Under armbåndsur
Mellem fingre ved Dystrofisk EB for at 
forebygge sammenvoksning
Rundt om fingre, når der holdes på en blyant
Under ringe

Forslag til brug af Spycra Protect:

Idé og grafik venligst udlånt af  Bullen Healthcare Ltd., UK

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. Dette beskytter huden mod de shear-
kræfter, der kan forårsage vabler og sår.

Er det nødvendigt med en forbinding under Spycra Protect?
Nej, forbindingen kan placeres 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 
beskyttelsespapiret 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.


