
FOREBYGGER • BESKYTTER • AFLASTER

OPTIMAL BESKYTTELSE AF INTAKT HUD

Reskin Care 
Protect 



Anvendelse
• Påsættes ren og tør hud.
• Skal dække hele det udsatte område, gerne 

2-3 cm udover området.
• Fjern bagside filmen og placér forbindingen i 

ustrakt tilstand.
• Kan bæres i brusebad, duppes da tør.
• Kan tages af ifm. bad og påsættes igen.
• Skiftes efter behov.

Lycra
•  bi-elastisk
•  åndbar

Silikoneklæber
•  hudvenlig
•  atraumatisk

Beskyttelsespapir
•  optimal frigørelse

Nem at anvende:
Klippes til efter behov - kræver ikke ekstra fiksering.

Bi-elastisk:
Former sig efter kroppens konturer, følger bevægelser, 
reducerer risiko for friktionsskade.

Åndbar:
Huden forbliver hel - ingen risiko for maceration.

Skånsom mod huden:
Fjernes atraumatisk og smertefrit.

Blød silikoneklæber:
Forbliver på plads uden at rulle i kanten.
Kan genplaceres uden at miste sin klæbeevne.



Ved sport/motion

Ved motion og sport, uanset niveau, kan huden på 
udsatte steder blive belastet med hudskader, sår og 
risiko for infektion til følge - dette kan forebygges.

Når huden udsættes for vedvarende friktion fra fx. 
stropper, linning eller syninger i forbindelse med 
sport/motion, kan der opstå rødme, hudløshed og 
smerte. Hudskaderne kan være meget generende 
og hæmme udøvelsen af bevægelse/sport.

• På brystvorter 
• I linningen
• Under stropper
• I hæl området
• På fodballer
• I skridtet
• Under cykelhjelmen

Forebyg hudskader under sport



Ved skrøbelig og udsat hud

Skrøbelig hud, der er udsat for friktion, tryk eller 
slag, er i stor risiko for at udvikle sår, flænger og 
andre overfladiske hudskader. 

Sår og hudskader kan være smertefulde, tage 
lang tid om at hele og øger risiko for udvikling af 
infektion. Det kan påvirke livskvaliteten i kortere 
eller længere tid.

• Skrøbelig hud/fare for flænger
• Hud-mod-hud friktion fx. inderside af lår, 

i lyske, under brystet
• Over helede sår/ar
• Over vabler med huddække
• Under proteser/ortoser
• Under masker og andet medicinsk udstyr

Forebyg hudskader på skrøbelig hud



Ved brug af værnemidler

Ved pleje af patienter med smitsomme sygdomme 
er det nødvendigt at beskytte mod smitte og 
afbryde smitteveje. Ved diverse håndværks- og 
rengøringsopgaver er det desuden nødvendigt at 
beskytte sig mod forurening. 

Til dette formål anvendes forskellige personlige 
værnemidler, såsom åndedrætsværn, ansigtmasker 
og visir. Ved længere tids brug er der risiko for, at 
huden tager skade som følge af varme, fugt, tryk 
og friktion. 

• På panden under visir
• På næseryg og kindben under maske
• Bag ører ved mundbind med elastik

Forebyg hudskader, mens du beskytter dig selv
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Reskin Care Protect
Vare nr. Størrelse Antal i pose
SDSC-19B 5 x 25 cm 1 stk

Reskin Care Protect er usteril, og bør kun anvendes på intakt hud.

CE-mærket efter Direktivet for Medicinsk Udstyr.
Opbevares tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys. 

Holdbarhed 5 år efter produktionsdato. 

Læs endvidere informationer på pakningen.

Bestil Reskin Care Protect på www.apodan.dk

Ap
od

an
 a

nv
en

de
r F

SC
®, 

EC
F 

og
 E

ur
op

ea
n 

Ec
ol

ab
el

 g
od

ke
nd

t p
ap

ir.


