3M Hälsovård

Tegaderm™ Hydrocolloid
Den moderna hydrokolloiden.

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid
Hydrokolloidalt förband för lätt till måttligt vätskande sår

Tegaderm Hydrocolloid finns i tre olika
former – sakralt, ovalt och fyrkantigt.
De ovala och fyrkantiga förbanden finns
i två olika tjocklekar – standard och tunn.

Förstärkt skydd – lång användartid
De ovala storlekarna och den sakralformade modellen är täckta med
Tegaderm Film, som bildar en ram runt plattan. Ramen förhindrar att
kanterna lossnar och skyddar förbandet mot eventuellt inläckage av urin
och avföring. Appliceringen förenklas då ingen extra fixering behövs
runt förbandet. Polyuretanfilmen är vattentät och skyddar såret mot
kroppsvätskor och bakterier. Det går att duscha med förbandet.
Optimal absorbtion
Förbandet har en snabb absorbtion av sårvätska utan att smälta och lämna
rester i såret. Vid den fortsatta absorbtionen avdunstar fukt från såret via
filmen på ovansidan av förbandet. Förbandets genomsläpplighet av fukt
minskar risken för maceration av huden.
Fuktig sårläkningsmiljö
Vid kontakt med sårvätskan blir den hydrokolloida delen i förbandet som en
gel vilket skapar en fuktig sårläkningsmiljö som främjar sårläkningen.

Såret kan inspekteras genom förbandet.

Bibehållen form och integritet:
Förbandet smälter inte och lämnar inte rester i såret.
Oval design:
Design för bättre passform på kroppskonturer där
trycksår lätt kan uppstå, ex. häl, höft och sakrum.
Hudvänliga:
Hudvänligt häftämne. Innehåller inte latex eller
kolofonium.
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Den moderna hydrokolloiden – brett sortiment
Tegaderm™ Hydrocolloid Thin
Mycket tunn hydrokolloid del, som gör att såret kan
inspekteras genom förbandet. Den ovala formen i
kombination med att den är tunn och smidig gör den
lämplig att applicera på t.ex. höfter, i sakrum samt på hälar.
Tegadermfilmen bildar en ram runt plattan vilket förhindrar
att kanterna lossnar samt förhindrar inläckage av t.ex. urin
eller avföring. Finns även i fyrkantig modell utan ram.
Indikation:
•
•
•
•

Lätt till måttligt vätskande sår
Trycksår
Venösa bensår
Ocklusiv behandling med steroider vid psoriasis
(förskrivningsprodukt)*

Tegaderm™ Hydrocolloid
Standard hydrokolloid med mycket god
absorbtionskapacitet. Finns både i oval och fyrkantig
modell.
Indikation:
• Måttligt vätskande sår
• Trycksår
• Venösa bensår

Tegaderm™ Hydrocolloid Sacral
Sakralformat förband som gör det enkelt att applicera på det
sakrala området. Sitter bra och länge och ger utmärkt skydd
mot bakterier och smuts. Tegadermfilmen bildar en ram runt
plattan vilket förhindrar att kanterna lossnar samt förhindrar
inläckage av urin eller feaces.
• G
 er en utmärkt fixering i det svårapplicerade sakrala
området.
• Kostnadseffektiv då ramen säkrar fixeringen
• Ramen runt förbandet skyddar mot avföring och urin
• Lätt att applicera med ramsystem.
Indikation:
• Lätt till måttligt vätskande sår i sakrum
• Trycksår i sakrum

Innovativ design – lätt att applicera
Applicering av Tegaderm™ Hydrocolloid Sacral
1.	Vik förbandet till hälften och
”vecka” det på mitten.

4.	Då förbandet fästs i klyftan,
tryck försiktigt inifrån och
ut. På detta sätt undviks
att förbandet skrynklas
och man får en slät och
fin applicering. Undvik att
sträcka förbandet eller
huden.

2. Håll i båda flikarna med
ena handen för att undvika
att handskarna fastnar i
förbandet. Avlägsna det
tryckta skyddet på den
ena sidan av förbandet tills
häftämnet är synligt. Fortsätt
avlägsna det tryckta skyddet
från den andra sidan av
förbandet på samma sätt.

5.	Avlägsna förbandsramen,
börja uppifrån och arbeta
nedåt. Tryck på och släta ut
filmkanterna från mitten och
utåt. Fortsätt nedför den ena
sidan. Upprepa metoden
på den andra sidan tills
alla delarna av ramen har
avlägsnats.

3.	Håll i båda flikarna,
positionera förbandet
över såret, samtidigt som
förbandet vinklas mot
det anala området. Sära
på skinkorna för att få en
bättre placering.

6.	Noggrann applicering
resulterar i en god
vidhäftning av förbandet
och ett slätt förband som
sitter längre.

Borttagande av förbandet
1.	Tag försiktigt tag i kanten
på förbandet och håll i mot
huden. Lossa försik- tigt
genom att ”stretcha” loss
förbandet.

3.	Tag försiktigt bort förbandet och dra i den eventuella
hårväxtens riktning.

2.	Om det är svårt att få tag i
kanten, sätt fast en bit Micropore™ tejp på förbandskanten och lyft upp kanten
av förbandet med den.

Observera:
Tegaderm™ Hydrocolloid ska inte användas på infekterade sår, trycksår grad 4 eller sår som involverar ben och senor.

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid
Beställningsinformation

3M art nr

Beskrivning

Storlek

Ant/fp

Ant fp/
lev fp

Tegaderm™ Hydrocolloid Thin
90021*

Oval

10 x 12 cm

10

20

90023*

Oval

13 x 15 cm

10

6

90022

Fyrkantigt

10 x 10 cm

5

20

3M art nr

Beskrivning

Storlek

Ant/fp

Ant fp/
lev fp

Tegaderm™ Hydrocolloid
90001

Oval

10 x 10 cm

5

20

90003

Oval

13 x 10 cm

5

12

90002

Fyrkantigt

10 x 10 cm

5

20

90007

Sakralformat

17,1 x 16,1 cm

6

4

Appliceringstips
Före applicering av förbandet:
1. Avlägsna ev. hår för ökad patientkomfort och bättre fixering.
2. Rengör huden och såret ordentligt enligt lokala rutiner.
3. Låt huden torka före applicering av förbandet.
4. O
 m patientens hud är skör eller om dräneringen av såret förväntas
spridas utanför sårkanten är det lämpligt att applicera 3M™Cavilon™
No Sting.

Cavilon™ No Sting hudbarriärfilm
Efter rengöring och torkning av såret, applicera 3M™ Cavilon™
No Sting runt området. Denna alkoholfria barriärfilm hjälper till att
förhindra hudskador p.g.a. inkontinens och häftämnen samt skyddar
skadad hud från ytterligare påverkan. Mer information finner du på
www.cavilon.se

*Får förskrivas vid ocklusivbehandling med steroider:
3M Art nr
Apotekets varunr
90021		201332
90022		201331
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