Utstyrsrelaterte trykksår
En veiledning i bruk av bandasjer med
Safetac® teknologi, til forebygging og behandling av
trykksår forårsaket av medisinsk teknisk utstyr.
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Utstyrsrelaterte trykksår er et økende
problem1
En studie med fokus på å kartlegge omfanget av trykksår
og risikofaktorer knyttet til bruk av medisinsk teknisk utstyr
(MTU) viste at:

Omfanget av pasienter med utstyrsrelaterte
trykkskader i forbindelse med bruk av
medisinsk teknisk utstyr var 34,5 %1.
Dersom en pasient hadde medisinsk
teknisk utstyr, var de 2,4 ganger mer utsatt
for alle typer trykkskader1.

Økende antall utstyr
kan gi smerte og
sår
Medisinsk utstyr må festes, og
ofte gjøres dette med plast eller
andre uelastiske materialer som
ligger mot huden. Dette kan
forårsake skade dersom det ikke
legges beskyttelse under det
medisinske utstyret. Huden kan bli
svett, fuktig eller ødematøs, noe
som gjør huden skjør og utsatt
for maserasjon. Trykk, friksjon
og skyvekrefter kan derfor skade
huden ytterligere.
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Inspeksjon av huden under utstyr må
gjøres ved hvert vaktskifte, og utstyret
bør reposisjoneres så ofte som mulig.
Det oppfordres til å bruke bandasjer
under utstyret for å beskytte huden,
da de fleste av disse skadene kan
forebygges2.
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Fire risikofaktorer
Vurder å bruke bandasjer med Safetac® teknologi
for å beskytte din pasient.

I følge globale evidensbaserte retningslinjer for
“best praksis” bør bandasjen implementeres i
trykksårforebyggende protokoller – august 20138:

Inspiser huden under utstyret i henhold til
protokoll for standard prosedyre (ES*=C).
Det er økende evidens for trykksår under
medisinsk teknisk utstyr
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Vurder å bruke en bandasje som fordeler
trykket på det området på kroppen som er
i kontakt med utstyret (ES* = A). Trykkfordelingen
vil redusere påvirkningen av trykket mot det
utsatte området
I tillegg til å legge en bandasje under det
medisinske utstyret, fortsett å løfte på
utstyret for å inspisere under og reposisjoner for
å avlaste trykket (ES*= A)

* ES = Evidensstyrke
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Bruk bandasjer med Safetac teknologi under medisinsk utstyr
Safetac er en unik produsenteid hefteteknologi som
minimerer smerte for pasienten og skade på huden.3
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Safetac teknologi gjør mindre vondt fordi:
1) Ved fjerning av bandasjer med Safetac vil det ikke
forekomme hudstripping eller smerte og bandasjen
kan også reappliseres 4,5
2) Safetac absorberer skyve-energien og reduserer
skyvekraften mot huden6
3) Safetac reduserer påkjenningen på huden og øker

derfor hudcellenes levedyktighet7
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