Alle berøringspunkter teller.
På pasientenes kirurgiske reise finnes det mange muligheter til å gjøre små endringer som kan få stor betydning for
det kliniske utfallet. Vi leverer et bredt utvalg løsninger som hjelper klinikere å beskytte pasienter mot postoperative
sårinfeksjoner som kan forebygges.
Klikk på Finn ut mer • for å få vite mer om mulighetene knyttet til hvert trinn.

Forbedre pasienters
rekonvalesens gjennom
optimal klargjøring for å
sikre et best mulig resultat.
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Retningslinjer anbefaler
at pasienter får relevant
informasjon før operasjonen.1
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Infeksjoner på
operasjonsstedet kan blant
annet skyldes ufullstendig
dekontaminering av
instrumenter.2 3M tilbyr fire
løsninger som kan gi trygghet,
inkludert utstyrsovervåking,
steriliseringsovervåking samt
overvåking av indre og ytre
emballasje.

Hos alle pasienter som
gjennomgår elektiv kirurgi,
bør det gjennomføres en
preoperativ vurdering av
risikoen for postoperative
infeksjoner / sårruptur for å
finne ut hvilken bandasje eller
behandling som er riktig.19
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Preoperativ dusjing, fjerning
av hår og dekolonisering av
nese anbefales som del av
klargjøringen av pasienter.1,3,4,5
3M tilbyr et utvalg kirurgiske
klippere med engangsblader,
noe som anbefales ved
fjerning av hår.1,3–9
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3M™ Bair Hugger™ frakker
og tepper varmer perifere
områder aktivt, slik at
virkningen av temperaturfall
som følge av varmefordeling
reduseres sammen med
risikoen for perioperativ
hypotermi.
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Én enkel 3M™ Bair Hugger™temperaturovervåkingssensor
kan måle pasientenes temperatur
nøyaktig og kontinuerlig gjennom
hele den perioperative perioden.
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Finn ut mer •

ptikk
it se

ativ
er

Intrao
p

An

ptikk
se

Sørg for sterile områder1,3 med
et utvalg operasjonsoppdekking,
frakker, munnbind og
åndedrettsvern fra 3M for alle
kliniske situasjoner.

Lag en kjemisk og fysisk barriere rundt
innsnittsstedet med 3M™ Ioban™ 2
antimikrobielle innsnittsduker for å
redusere rekolonisering av hud og
dermed risikoen for postoperative
infeksjoner.

Operasjonspersonalet kan utføre
sluttkontroll av instrumentsterilitet
ved hjelp av 3M™ Comply™
SteriGage™ kjemisk indikator.
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Fortsett å følge retningslinjene ved
å varme pasientene aktivt1 med 3M
Bair Hugger varmluftstepper og
-frakker under operasjonen for å
opprettholde normotermi.1
Hindre fall i kjernetemperatur
forårsaket av infusjon av kalde
væsker ved å bruke 3M™ Ranger™
blod- og væskevarmesystem til å
varme væsker over 500 ml.10–13,16
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Lukk, beskytt og dekk til ved hjelp av 3Ms
system for postoperativ pleie. Kirurgiske innsnitt
bør dekkes med en egnet steril bandasje når
operasjonen er ferdig.1,3,6
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Løsninger som støtter de
essensielle elementene
i pleien gjennom en
kirurgisk prosedyre.

Desinfiser hud med en alkoholbasert
antiseptisk løsning.1,3,4,5,6,7,9 Retningslinjer
anbefaler at innsnittsduker impregneres
med jodofor.1,3
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Mål kjernetemperaturen
før induksjon av anestesi, for
å sikre at pasienttemperaturen
er over 36 °C før inngrepet.10–15

Retningslinjer anbefaler
forhåndsvarming før
induksjon av anestesi.10-17

3M™ Tegaderm™ IV
fikseringsløsninger bidrar til trygg
og sikker vaskulær tilgang og
reduserer infeksjonsrisikoen på
alle tilgangssteder.
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Organismer på huden får tilgang
til blodbanen ved å migrere langs
den ytre overflaten på kateteret
eller kateterkranen; begge viktige
smitteveier for kateterrelaterte
infeksjoner i blodbanen.18
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Fortsett å måle pasienters
kjernetemperatur
nøyaktig ved hjelp av 3M™
Bair Hugger™ temperaturovervåkingssystem for å
sikre at normotermi
opprettholdes.

3M™ Tegaderm™ absorberende klare
akrylbandasjer er egnet for de fleste kirurgiske
innsnitt og kan holdes på plass helt til såret er
tilhelet, så lenge det ikke oppstår komplikasjoner.
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PREVENA™ snitthåndteringssystem er en
undertrykksbehandling som anbefales for
høyrisikopasienter og kirurgiske prosedyrer.4,9

Trygg oppfølging etter kirurgi,
avslutting av den kirurgiske
reisen og forberedelse av
videre pleie.

Fortsett om nødvendig
varmingen med et Bair
Hugger-teppe eller -frakk.
Bruk Bair Hugger temperaturovervåkingssystem til å
sjekke at pasienten er
normoterm før utskriving.
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Retningslinjer angir at
pasienter ikke bør utskrives
fra oppvåkningsavdelingen før
de har 36 °C eller mer.10-13,15
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Bandasjer bør ikke fjernes før det har gått
48 timer etter operasjon, med mindre det
er grunn til å inspisere såret.1,3,5,6
Med 3M Tegaderm absorberende
klare akrylbandasjer trenger man
ikke fjerne bandasjen for å inspisere
operasjonssåret, noe som gjør det lettere
å oppdage tidlige tegn på infeksjon og
ruptur eller få oversikt over mengden
sårvæske. Den fleksible og vanntette
barrieren legger til rette for tidlig dusjing
og gjenopptakelse av daglige aktiviteter.
For pasienter og snitt med høy
risiko kan påsetting av PREVENA
snitthåndteringssystem i inntil 7 dager
bidra til tilhelingen gjennom å holde
snittkantene sammen, trekke ut væske
og sårvæske fra såret, redusere ødem
og stimulere perfusjon.
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Retningslinjer angir at pasienter
og helsepersonell bør få
informasjon og råd om hvordan
de gjenkjenner en infeksjon
på operasjonsstedet, og om
hvem de kontakter når de har
spørsmål.1
Det er viktig å se etter slike tegn
i såret. Tegaderm absorberende
klare akrylbandasjer gjør
det mulig å foreta slik
kontroll uten å måtte fjerne
bandasjen, og PREVENA
snitthåndteringssystem gjør
det mulig å se sårvæske via
væskeoppsamlingsbeholderen.
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Last ned risikoreduksjonsmodulen for postoperative infeksjoner for å lære mer om
dokumentasjonen, retningslinjene og løsningene du trenger for å redusere risikoen
for infeksjoner på operasjonsstedet, eller kontakt en 3M-representant.
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