Skör och skadad hud
ställer stora krav

Skör hud behöver
anpassade lösningar
Fixering och sårförband är en integrerad del i
den dagliga rutinen inom sjukvården.
Emellertid kan appliceringen av förband och
borttagning av dessa ha en negativ inverkan
på huden, där häftan spelar en nyckelroll.
Detta gäller särskilt skör och skadad hud för
att skydda hudens integritet.

Vilka patientgrupper
är särskilt drabbade?
Äldre patienter

Spädbarn

Patienter med
vissa mediciner

Patienter med upprepade
förbandsbyten
Patienter med
sjukdomsrelaterad
ömtålig hud

Insikter vid hudskador
orsakade av fixeringshäftor
Förutom den onödiga smärta hudskador från medicinska häftor kan orsaka, ökar de även
infektionsrisk, storlek på sår och förlänger läkningstid. Detta leder i många fall till ökade kostnader
för fortsatt behandling.
Förekomsten av dessa hudskador varierar till mellan 3 % och 22 % beroende på behandlingsmiljö.1

Nyfödd och spädbarnshud:
• Fixeringsförband är den vanligast förekommande orsaken
till hudskador på neonatala intensivvårdsavdelningar.2
• En prevalensrevision visade att 8 % av nyfödda och barn
visade tecken på fixeringsrelaterade skador.3

Åldrande hud:
•	En studie från Tyskland visade en prevalens på 6,3 %
för hudskador hos patienter inom äldrevården.4
• En översiktsartikel dokumenterade en genomsnittlig
prevalens på 50 % vid behandling av äldre patienter.
Beroende på ett flertal faktorer kan denna siffra öka
kraftigt.5
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Extra årliga kostnader:
En kvantitativ undersökning av uppföljningskostnader
visade att 7,1 % av patienterna hade fått behandling för
hudskador under de senaste 12 månaderna.6

Källor
1
	Strazzieri-Pulido KC, Peres GR, Campanili TC, Santos VL. Skin tear prevalence and associated factors:
a systematic review. Rev Esc Enferm USP; 2015 Aug;49(4):674-80
2
	Lund C, Osborne JW, Kuller J, Lane AT, Lott JW, Raines DA. Neonatal skin care: clinical outcomes of the
AWHONN/NANN evidence-based clinical practice guideline. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs.; 2001;30(1):41-51
3
	Noonan C, Quigley S, Curley MAQ. Skin integrity in hospitalized infants and children. J Ped Nurs.;
2006;21(6):445-453
4
	Hahnel E, Blume-Peytavi U, Trojahn C, Kottner J. Associations between skin barrier characteristics,
skin conditions and health of aged nursing home residents: a multi-center prevalence and correlational study.
BMC Geriatrics; 2017 Nov;17(1):263
5
	Rayner R, Carville K, Leslie G, Roberts P. A review of patient and skin characteristics associated with skin tears.
J Wound Care; 2015 Sept;24(9):406-414
6
Maene, B. Hidden costs of medical tape-induced skin injuries. Wounds UK, 9(1); 2013; 46-50

Leukoplast® skin sensitive teknologi –
skonsam med många fördelar
Skör och ömtålig hud har särskilda behov vid fixering av förband. Därför tillhandahåller vi lösningar
för skonsam förbandsapplicering och borttagning vid daglig medicinsk vård.

Övertygande resultat från användare och patienter:

>90 %

bekräftar en
stark vidhäftning
av filmen*

>95 %

bekräftar en
smärtfri
borttagning*

>85 %

* Källa: Assessment of Wearing Properties of Different Patch Systems; Essity BSN medical GmbH, 2019; data on file

anger att de
knappt märker
förbandet*

Övertygande produktfördelar:

Säker vidhäftning

Atraumatisk borttagning

Jämförbar användningstid som
filmförband med akrylathäfta*
Motverkar häftrelaterade
hudskador vid avlägsning

För utmanande applikationssituationer:
Upprepade förbandsbyten
Smärtkänsliga delar på kroppen
Sår som kräver regelbunden inspektion

Även tillgänglig som filmförband:
Hög MVTR, men vattentät och duschbar
Skyddar mot bakterier
Säkrar som en andra hud

* Källa: Assessment of Wearing Properties of Different Patch Systems; Essity BSN medical GmbH, 2019; data on file

Leukoplast® Leukomed® T skin sensitive
transparent filmförband
För säkert sårskydd och fixering på skör hud
•	Bakterie- och vattentätt skydd för
postoperativa och ytliga traumatiska sår
•	Steril fixering av primärförband och kompresser
• Extra fixering av hjälpmedel
• Skydd för torra sår mot friktion och skjuv

Leukoplast® Leukomed® T plus skin sensitive
transparent absorberande filmförband
För säkert sårskydd på skör hud
•	Bakterie- och vattentätt skydd för
kirurgiska snitt
•	Täcker och skyddar ytliga skärsår,
rivsår och mindre brännskador
• Absorberar blod och sårvätskor

Leukoplast® Fixomull® skin sensitive
fixering för stora områden
För fixering av större förband
• Kan enkelt anpassas efter önskad storlek
• Speciellt lämplig för rörliga och böjliga kroppsdelar
• Utmärkande design med blå vågor för tydlig produktigenkänning

Leukoplast® skin sensitive
fixeringstejp
För säker fixering av förband eller som sekundär fixering till
medicinsk apparatur
• Enkel att riva
•	Antimikrobiella spolar och kåpor som minskar risken för
korskontaminering: mer än 99,9 % MRSA-reduktion inom 6 timmar*
• Snabb och enkel applicering

* Källa: Laboratory studies, carried out by SGS Germany GmbH on behalf of BSN Medical GmbH, 2016, data on file

Produktöversikt
Leukomed T skin sensitive
Storlek

Art nr

Antal/fp

5 cm x 7,2 cm

76464-00

5

8 cm x 10 cm

76464-01

5

8 cm x 15 cm

76464-02

5

Storlek

Art nr

Antal/fp

5 cm x 7,2 cm

76178-00

5

8 cm x 10 cm

76178-01

5

8 cm x 15 cm

76178-02

5

10 cm x 25 cm

76178-03

5

Storlek

Art nr

Antal/fp

10 cm x 2 m

79965-04

1

5 cm x 5 m

79965-01

1

10 cm x 5 m

79965-02

1

15 cm x 5 m

79965-03

1

Storlek

Art nr

Antal/fp

1,25 cm x 2,6 m

76173-00

24

2,5 cm x 2,6 m

76173-01

12

2,5 cm x 2,6 m

76175-00

12

2,5 cm x 1 m

76173-06

24

Leukomed T plus skin sensitive

Fixomull skin sensitive

Leukoplast skin sensitive
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