
Skör och skadad hud
ställer stora krav

210 mm



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?

Skör hud behöver 
anpassade lösningar

Äldre patienter

Spädbarn

Patienter med 
vissa mediciner

Patienter med upprepade 
förbandsbyten

Patienter med 
sjukdomsrelaterad 
ömtålig hud

207 mm



Insikter vid hudskador  
orsakade av fixeringshäftor
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8%
Hudskador hos 
nyfödda och barn 
inlagda på sjukhus

6,3%
Hudskador hos 
patienter i 
äldreomsorgen

7,1%

Hudskador som 
behandlades 
under de senaste 
12 månaderna

50%
Hudskador vid 
behandling av äldre 
patienter

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

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
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Leukoplast® skin sensitive teknologi – 
skonsam med många fördelar

Övertygande resultat från användare och patienter:

>90%
bekräftar en 
stark vidhäftning 
av filmen*

>95%
bekräftar en 
smärtfri 
borttagning*

>85%

anger att de 
knappt märker 
förbandet*

Skör och ömtålig hud har särskilda behov vid fixering av förband. Därför tillhandahåller vi lösningar 
för skonsam förbandsapplicering och borttagning vid daglig medicinsk vård. 

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

Jämförbar användningstid som 
filmförband med akrylathäfta*

Atraumatisk borttagning

Motverkar häftrelaterade 
hudskador vid avlägsning

Säker vidhäftning

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

För utmanande applikationssituationer:

Även tillgänglig som filmförband:

Hög MVTR, men vattentät och duschbar

Skyddar mot bakterier

Säkrar som en andra hud

Upprepade förbandsbyten

Smärtkänsliga delar på kroppen

Sår som kräver regelbunden inspektion
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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
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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

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

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

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

Leukoplast skin sensitive

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

Fixomull skin sensitive

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

Leukomed T plus skin sensitive

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
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