En Multifunktionel Sårbandage PolyMem® - på en specialiseret sårklinik
Stord Sygehus, Norge
Resume af ”En åpen prospektiv evaluering: en multifunksjonell skumbandasje. PolyMem® på
en sårpoliklinikk i spesialisthelsetjenesten”. Af R. Fotland, I. S. Landmark, K. S. Eide,
A. S. Kismul, B. Günther, H. Al-Lami, K. Cappendijk, SÅR nr 4/2016.

PolyMem er fleksibel og effektiv, forenkler opgaven og sikrer korrekt behandling
mens den overlegne effekt på heling opvejer bandagens pris

48%
gnsn. reduktion af sårareal
efter 4 uger

77%
angiver smertereduktion
Gnsn. reduktion på VAS: 2-3

Om Sårpoliklinikken Stord Sygehus
• Gnsn. +1400 sårkonsultationer/årligt
• Ser alle sårtyper, primært vanskeligt helende
og terapiresistente sår
• Samarbejder med specialer ved særlige
sårproblematikker

Evalueringen
• 59 patienter inkluderet med total 91 sår
• 45 patienter gennemførte, 8 døde pga.
co-morbiditeter
• Gnsn. alder: 69 år (12-93 år)
• 33 kvinder / 26 mænd
• 15 forskellige sårtyper
• Gnsn. sårareal før Evaluering: 6,31 cm2
(0,3-24cm2)

80-90%
af andre bandager
kan erstattes af PolyMem

Parametre i Evalueringen
Patient
Alder/køn/anamnese
Sår
Type, varighed, areal/dybde, ekssudationsniveau,
udseende og behandling hidtil
Bandage
• Tåles denne af patienten
• Smerter under behandling/ved bandageskift
• Absorptionsevne
• Beskyttes sårkanter
• Vurdering ved bandageskift: farve/fibrin/
nekrose/lugt/maceration
• Skifteintervaller, hvad tillader bandagen
• Fungerer bandagen under kompression
• Sårarealreduktion og helingsrate

Erfaringer med PolyMem® fra Evalueringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidrager til autolytisk debridering, løsner effektivt fibrin og nekrose
Den rensende effekt reducerer i høj grad behov for skarp debridering samt brug af sølvbandager
Reducerer inflammation i de omkringliggende hudområder
Reducerer lugtgener
Meget tilfredsstillende absorptionsegenskaber, PolyMem kan måle sig med superabsorberende bandager
Håndterer blod og sejt ekssudat (høj viskositet)
Velegnet under kompression
Helt eller næsten smertefri bandageskift, hæfter ikke til sårbunden
Omkostningseffektiv, eliminerer tillægsprodukter og sikrer et enkelt valg for personalet til korrekt behandling
Ingen bivirkninger er registreret
’Ingen bandage kan løse alle udfordringer alene, men PolyMem kan løse mange’

For yderligere information kontakt:
Tlf.: 32 97 15 25 | www.apodan.dk | info@apodan.dk

0221
Apodan anvender FSC®, ECF og European Ecolabel godkendt papir.

