
Skin tears – guide til forebyggelse og behandling

Risiko for skin tears
Aldrende, tør og pergamentagtig hud 
hos ældre samt kronisk syge og ved for 
tidligt fødte børn.

Type 1 - Ingen hudtab
Lineær hudlæsion eller skred af hudlag. 
Hudlappen kan genplaceres, så den 
dækker hele såret.

Type 2 - Delvis hudtab
Lineær hudlæsion eller skred af hudlag. 
Hudlappen kan genplaceres, 
men dækker ikke hele såret.

Type 3 - Fuldstændig hudtab
Hele hudlappen er gået tabt, og såret 
er blottet.

Hud/sår

Undgå at vaske huden med sæbe. 
Anvend badeolie el. vaskecreme. 
Smør med fugtighedscreme x 2 dgl. 
Min. 30% fedt, allergivenlig, ÷parfume. 
Korte negle, ingen smykker. 
Beskyt huden mod slag ift seng, stol, 
rollator, kørestol etc.

Anbefalet 
forebyggelse/
behandling

Stop blødning. 
Rens evt. sår og hudomgivelser. 
Vurdér hudlappens tykkelse og vitalitet. 
Genplacér hudlappen ud over hele 
sårbunden.

Stop blødning. 
Rens evt. sår og hudomgivelser.
Vurdér hudlappens tykkelse og vitalitet.
Genplacér hudlappen over så stort et 
sårareal som muligt.
Vurdér infektionsrisiko.

Stop blødning. 
Rens evt. sår og hudomgivelser.
Vurdér infektionsrisiko.

Beskyt med Spycra Protect

Kan sidde i op til 7 dage.
Kan bæres i brusebad, duppes tørt, 
eller fjernes ved bad og genplaceres.

Anbefalet 
bandagevalg

Alternativt 
bandagevalg

Fiksér hudlappen med 
Spycra Protect

Fiksér hudlappen med 
Spycra Protect

Bandagér såret med 
PolyMem Silicone Border

Brug indikator: tegn lappens form, 
markér i hvilken retning bandagen skal 
fjernes. 
Skift bandagen efter 5-7 dage, eller efter 
behov.

Lad Spycra Protect sidde mindst 5 dage.
Tegn en pil, der indikerer i hvilken retning bandagen skal fjernes.

Ved sivning af blod/sårsekret kan Spycra Protect dækkes med absorberende 
bandage, som fjernes efter 1-2 dage. Fiksér sekundær bandage med fikseringsbind.

Ved infektionsrisiko anbefales: PolyMem Silicone Border Silver, eller PolyMem MAX Silver.

PolyMem MAXPolyMem Silicone Border

Udarbejdet af Apodan A/S - en del af Morgendagens sårbehandling

For detaljeret produktbeskrivelse: se bagsiden.
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Produktinformation
Virkemåde Indikation

Spycra Protect Bi-elastisk silkeglat lycra-overside:
• bandagen kan strækkes i længde og bredde.
• former sig efter konturer, følger bevægelser.
• minimerer risiko for friktionsskader.
Blød silikoneklæber sikrer:
• at bandagen er skånsom mod huden.
• genplacering uden at miste klæbeevne.
• atraumatisk og smertefri fjernelse.
Åndbar:
• ingen risiko for maceration.
• høj bærekomfort.

Forebyggelse af:
• skin tears ved udsat, skrøbelig eller aldrende hud.
• tryk-/hudskader pga friktion og shear.
• hudskader ved brug af medicinsk udstyr.
Beskyttelse og behandling af: 
• skin tears type 1 og 2.
• overfladiske ikke- eller ringe væskende sår.
• trykudsatte hudområder, knoglefremspring, under 

proteser/ortoser.
• nylig helet sår/cikatrice og arbehandling.
• kløende/irriteret hud.
• intertrigo, eksem, EB og andre hudlidelser.

Spycra Roll Tynd, transparent, åndbar polyuretan film med silikoneklæb: 
• usteril og på rulle. 
• god tilhæftning og skånsom fiksering.
• høj bærekomfort.
• atraumatisk og smertefri fjernelse.

Yderst fleksibel, former sig efter konturer, følger bevægelser.
Åndbar, væske- og bakterietæt film beskytter mod forurening og 
tillader brusebad.

Til intakt hud, da filmen er usteril:
• beskyttelse af skrøbelig og udsat hud, fx. mod friktion.
• fiksering af primær sårbandage.
• landingzone under kraftigt klæbende produkter.
• fiksering af slanger, dræn og katetre.

Skånsom beskyttelse og fiksering samt smertefri 
atraumatisk fjernelse.

PolyMem
Unikt terapeutisk sårbehandlingssystem, som:
• renser kontinuerligt, understøtter og accelererer autolytisk debridering.
• løsner, absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier.
• modulerer inflammation, beskytter vævet og reducerer mikroødem i/omkring såret.
• booster sårhelingsprocessen, reducerer infektion/infektionsrisiko samt evt lugtgener.
• lindrer sårsmerter vha. anti-nociceptorisk effekt.

PolyMem Silicone 
Border

PolyMem Standard med åndbar filmbagside og blød 
silikoneklæbekant, der sikrer skånsom tilhæftning og atraumatisk 
fjernelse af bandagen.

Filmen er semipermeabel, beskytter således mod kontaminering udefra 
og er brusetæt.

Behandling af:
• let til moderat væskende sår.
• tørre sår og tørre nekroser: fugt da sår el. bandage let 

med vand/NaCl før applicering.

Velegnet til skrøbelig hud, der ikke tåler vanlig klæber.

PolyMem MAX PolyMem MAX med åndbar filmbagside. 
Uden klæbekant, kan tilklippes efter behov.

Filmbagsiden beskytter mod kontaminering udefra og er brusetæt ved 
kantfiksering med film.

Behandling af:
• moderat til kraftig væskende sår.

Fikseres:
• med klæb og kun på kanterne.
• med cirkulær åndbar forbinding.

Særdeles velegnet under kompression.

PolyMem Silicone 
Border Silver

PolyMem Standard tilsat sølv med antimikrobiel effekt. Sølvet virker 
kun i bandagen og frigives således ikke til sårbunden.  
Den bløde silikoneklæbekant sikrer skånsom tilhæftning og 
atraumatisk fjernelse af bandagen. 
 
Filmbagsiden beskytter mod kontaminering udefra og er brusetæt.

Behandling af:
• let til moderat væskende sår med kritisk kolonisering, 

risiko for infektion samt inficerede sår, hvor den 
underliggende årsag til infektionen er behandlet.

Særdeles velegnet til: 
• reduktion af lugtgener fra såret.
• skrøbelig hud, der ikke tåler vanlig klæber.

PolyMem MAX 
Silver

PolyMem MAX tilsat sølv med antimikrobiel effekt. Sølvet virker kun i 
bandagen og frigives således ikke til sårbunden. 

Uden klæbekant, kan tilklippes efter behov.

Filmbagsiden beskytter mod kontaminering udefra og er brusetæt ved 
kantfiksering med film.

Behandling af: 
• moderat til kraftig væskende sår med kritisk 

kolonisering, risiko for infektion samt inficerede sår, hvor 
den underliggende årsag til infektionen er behandlet.

Særdeles velegnet til: 
• reduktion af lugtgener fra såret.

Fikseres:
• med klæb og kun på kanterne.
• med cirkulær åndbar forbinding.

Særdeles velegnet under kompression.


