
Hudreaksjoner på operasjonsstuen: 
550 kirurger og sykepleiere sa sin mening 

31 %

opplevd dette flere ganger,  
og 27 % hadde opplevd reaksjoner mer 
enn 10 ganger

hadde opplevd en reaksjon de siste seks 
månedene, og 53.4 % det siste året

av respondentene sa at hudreaksjonen 
hadde hatt en negativ påvirkning 
på livskvaliteten deres

av tilfellene som ble diagnostisert av 
bedriftshelsetjenesten ble diagnostisert 
som allergisk eller irriterende 
kontakteksem

rapporterte at de hadde blitt forstyrret i 
arbeidet som følge av at operasjonshansker 
ga en hudreaksjon 

1. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 2019.chttps://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/conditions-dictionary/contact-dermatitis 
2. Politiek K. et.al. Systematic review of costof-illness studies in hand eczema. Contact Dermatitis 2016.

AV KIRURGER OG SYKEPLEIER 
HAR OPPLEVD EN HUDREAKSJON PÅ 
HENDENE PÅ OPERASJONSSTUEN. 
AV DISSE HADDE: 

94,5 %

41 %

34 %

84.4 %

16,2 %

Om kontakteksem: 
Kontakteksem er en inflammasjon i huden som skyldes direkte kontakt mellom et stoff og overflaten 
av huden.

Den vanligste formen for kontakteksem er irriterende kontakteksem (ICD), som skyldes at stoffer som 
løsemidler eller andre kjemikalier irriterer huden. Eksponeringen gir røde, ofte mer smertefulle enn 
kløende flekker på de berørte hudområdene.1 

OM UNDERSØKELSEN: 
I desember 2019 spurte SERMO-undersøkelsen 555 kirurger og sykepleiere i USA, Storbritannia, 
Skandinavia og Japan om deres opplevelser med allergiske reaksjoner på operasjonsstuen.

Nå introduseres Biogel® Ultra Touch® S 
Indicator®-system: 
Biogel® PI UltraTouch® S Indicator® operasjonshansker er vår nyeste 
innovasjon. Til helsepersonell som opplever kontakteksem (type IV 
allergi). 

De tilbyr den samme presise følelsen og ytelsen som våre andre 
polyisoprenhansker (PI), men uten akseleratorer som er kjent for å 
forårsake kontakteksem*.2 

* Thiuram, karbamat, tiazol, tiourea og difenylguanidin
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