Spycra Protect

®

OPTIMAL BESKYTTELSE AF SKRØBELIG OG UDSAT HUD

ÅNDBAR • FLEKSIBEL • ATRAUMATISK

®

Protect

Spycra Protect til hudbeskyttelse mod friktion, fugt og
varme - det optimale valg ved udsat og skrøbelig hud
Hudskader er et stort og ofte overset problem. Det antages, at hyppigheden af
skin tears overstiger hyppigheden af tryksår.*) Uanset alder og hudens tilstand,
kan hudskader opstå ved vedvarende friktion og tryk, samt ved gentagen fjernelse
af tape/forbinding med kraftig klæber, også kaldet stripping.

Friktion

Når huden gnider mod en overflade opstår friktion med risiko for udvikling af
overfladiske hudskader. Friktion kan medføre, at shear-kræfter påvirker det
underliggende væv og forårsager skader i det dybereliggende væv.
Friktion og shear kan opstå ved sengeleje, forflytninger, brug af proteser etc.
*) CarvilleK., Lewin G et al STAR: A Consensus for Skin Tear Classification, Primary Intention:
The Australian Journal of Wound Management, Vol. 15, No. 1, Feb 2007: 18-21, 24-28

Før skaden sker

Forebyggende indikationer:
•

Beskyttelse mod skin tears ved aldrende, tynd og skrøbelig hud

•

Ved risiko for friktion/shear fx. ved immobilisering og forflytning

•

Trykudsatte hudområder fx. knoglefremspring, under proteser/ortoser

•

Ved langvarig brug af iltmasker og andet medicinsk udstyr

•

Skånsom fiksering af kanyler, sonder, dræn etc.

•

Ved hud-mod-hud kontakt

•

Ved anvendelse af personlige værnemidler

Skin tears

Selv små slag og stød på en skrøbelig hud kan forårsage traumer, såsom
hæmatomer, overfladiske sår og afrivning af hudflapper, kaldet skin tears.

Tryk

Ved immobilisering kan visse hudområder være særligt udsatte og i risiko for at udvikle
trykskader. Disse er ofte meget invaliderende og vanskelige at hele. Trykskader kan
også opstå under brug af masker, tuber og andre medicinske remedier.

Hud-mod-hud

Når hud gnider mod hud, kombineret med fugt og varme i området, kan der opstå
rødme og irritation, en tilstand kaldet intertrigo. Oftest forekommer dette under
brystet, i lyske, hudfolder og ved lår-mod-lår.

Behandling af skadet hud

Behandlende indikationer:
•
•
•
•

Hudflænger (skin tears) grad 1 og 2, med huddække/næsten huddække
Overfladiske sår uden/med ringe sekretion
Kradsningssår
Vabler og småsår ved Epidermolysis Bullosa

Kløe

Som følge af irriteret og kløende hud udvikles ofte kradsningssår med risiko for
infektion og forværring af hudens tilstand til følge.

Kroniske hudlidelser

Beskyttelse af skrøbelig og udsat hud er yderst vigtigt og med stor indflydelse
på livskvaliteten ved en række kroniske hudlidelse. Fx. ved Epidermolysis Bullosa,
hvor tryk og friktion forårsager vabel- og sårdannelse.

Efter heling

Når såret er helet, er huden meget skrøbelig og der er stor risiko for recidiv. Det
er vigtigt, at beskytte den nyligt helede hud indtil denne har opnået tilstrækkelig
styrke.

Beskyttelse efter heling

Beskyttende indikationer:
•
•
•
•

Nylig helet sår/cikatrice
Arbehandling
Ved kløende, irriteret hud som beskyttelse mod kradsningssår
Ved kroniske hudlidelser fx. Epidermolysis Bullosa

Anvendelse

1. Rens hud/sår grundigt og tør omhyggeligt
2. Vælg en størrelse, der dækker min. 2 cm udover sår/hudområde, som skal beskyttes
3. Træk i begge ender af forbindingen, så perforeringen i beskyttelseslaget
adskilles
4. Fjern forsigtigt beskyttelseslaget indtil det sidder på 1-2 cm af forbindingen
5. Anbring Spycra Protect på huden og fjern resten af beskyttelseslaget
6. Tryk blidt forbindingen fast, så den fæstner godt til huden
7. Sørg for, at forbindingen appliceres i ikke-strakt tilstand

Værd at vide før anvendelse
•
•

•
•
•
•

Velegnet til sår uden/med ringe sekretion.
Ved væskende sår bør en absorberende bandage anvendes.
Ved kortvarigt behov for absorption af sårsekret/blod, kan en sugende
bandage placeres ovenpå Spycra Protect og fjernes efter 1-2 dage, hvorefter
Spycra Protect anvendes alene.
Det anbefales at anvende én stor forbinding frem for flere små.
Fugtede handsker forhindrer forbindingen i at klæbe til handskerne under
applicering.
Ved behov kan hele eller dele af forbindingen løsnes og genplaceres.
Kan sidde i op til 7 dage, såfremt sår/hud tillader det.

Kontraindikationer: Infektion i sår og/eller hud
Læs endvidere indlægssedlen i pakningen

Fleksibel og åndbar

Oversiden er bi-elastisk vævet lycra, kan strækkes i længde og bredde, og følger
derved kroppens konturer og bevægelser.
Særdeles velegnet over led og på svært bandagérbare steder, såsom albue,
armhule, lyske etc. Den glatte overflade minimerer friktion og shear-kræfter, og
reducerer risiko for sekundær hudskade. Den åbne struktur sikrer høj åndbarhed,
huden forbliver hel uden risiko for maceration.

Sikker og atraumatisk

Den bløde silikoneklæber sikrer, at bandagen forbliver på plads uden at rulle. Kan
genplaceres uden at miste klæbeevne. Fjernes atraumatisk og smertefrit.

Enkel i brug

Tilklippes efter behov, kræver ikke ekstra fiksering.
Nemt og hurtigt bandageskift. Efterlader ikke silikonerester.

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

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

Spycra Protect, steril

Enkeltpakket og steril. Holdbarhed 5 år efter produktionsdato.
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