
Biogel® Indicator system

The power of TWO



95%85%
Mengden blod på en solid 

suturnål er redusert med helt 
opptil 95%, når den går gjennom 

to lag med hansker2

Når man bruker doble hansker, og 
man får en punksjon, forblir den 

innerste hansken intakt i opptil 85% 
av tilfellene1

Dine hender er med på å helbrede og redde liv hver dag. Skal ikke 
de også være beskyttet? Det synes vi hos Mölnlycke. 
Bruk av doble hansker er en smart, enkel og effektiv måte 
å forhindre skader og eksponering for farlig og kostbar 
kontaminering og infeksjon. Det burde derfor være standard 
praksis for deg og hele operasjonsteamet å bruke doble hansker.

David Revez, nevrokirurg

Jeg bruker alltid doble hansker og har alltid gjort 
det. Det har aldri gjort jobben min vanskeligere.
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Du gir alt hver dag.
Du fortjerner all den                  
beskyttelse, du kan få.

Hvorfor doble hansker?



Det anslås at det forekommer opptil 1 million nålestikkskader i Europa hvert år3. 
Tiden er kommet til at alle skal bruke doble hansker.

Jeg bruker alltid doble hansker. 
På operasjonsstua er det den 
eneste måten å bruke hansker 
på. Jeg beskytter både meg 
selv og pasienten.

David Revez, nevrokirurg

Det oppstår nye virulente arter. Det er 
økende oppmerksomhet på miljøsikkerhet 
og kostnadsreduksjon. Forebygging av 
helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er 
høyere prioritert enn noensinne. Dette er 
bakgrunnen for at organisasjoner som The 
Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC)4, International College of Surgeons (ICS)5, 

Association of periOperative Registered Nurses 
(AORN)6 og American College of Surgeons 
(ACS)7 , for å nevne noen, anbefaler doble 
hansker ved invasiv kirurgi. Dessuten finnes 
det evidens som gir belegg for å gjøre doble 
hansker til standard praksis ved alle kirurgiske 
prosedyrer – ikke bare i høyrisiko-tilfeller.8 
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97%Biogel indikator
system påviser 

opptil 97% av 
punksjonene1

Når du bruker doble hansker med indikator oppdager 
du betydelig flere punksjoner sammenliknet med kun  

bruk av enkle hansker, eller bruk av ordinære doble 
hansker (to par hansker i samme farge)10

Du og pasientene dine kan være trygge på at punksjons-
indikasjonene til Biogel® indikatorsystem er tydelig9, 
rask9 og stor9. At punksjonene oppdages umiddelbart 
betyr trygghet for deg og pasienten. 

Beskyttelse, 
du kan se

Tydelig9 – Fargen på innerhansken 
er valgt på bakgrunn av fargefysikk 
og hvilke farger det menneskelige 
øye er mest sensitive for

Rask9 – Hanskene er designet 
slik at flekken som dannes 
etter en punksjon, blir synlig 
så raskt som mulig, og at 
indikasjonsområdet vokser raskt

Stor9 – Størrelsen på 
indikatorflekken er selvfølgelig 
viktig. Biogel-indikasjonen er 
stor og synlig fra avstand

Biogel indikatorsystem  
gir enkel indikasjon på  
tre dokumenterte måter:
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Til klinikere som ikke bruker doble 
hansker sier jeg: "Gjør det!"  
Det er en så enkel måte å beskytte deg 
selv og andre på.

Julie Karlsson, akuttsykepleier

Hvorfor Biogel?



Normalt blokkerer ytterhansken det meste av 
innerhanskens farge. Når det kommer væske mellom 
de to lagene, passerer lys gjennom ytterhansken slik 
at innerhansken synes.

Hvordan 
systemet 
virker

Biogel indikatorsystem består av en 
grønn eller blå innerhanske og en 
stråfarget ytterhanske.

Ytterhanske

Innerhanske

    4 5

Fordeler med 
indikatorsystem for doble 
hansker   
To par hansker i én pakke gir deg
• Rask tilgang til hanskene.
• Redusert risiko for kontaminering når innerforpakningen åpnes. 
• Redusert mengde avfall 

Bruk av innerhanske som er en halv størrelse større når man 
bruke doble hansker, gir
• Økt komfort og fleksibilitet. Det ble betraktet som betydelig mer komfortabelt i 94 % av 

tilfellene11, og den større innerhansken gir bedre komfort ved å tillate friere bevegelse.12 

• Færre tilfeller av punktert innerhanske. Ved sammenligning av perforasjonsraten for 
innerhansker som brukes med indikatorsystemet (halv størrelse større enn ytterhansken), 
og perforasjonsraten ved bruk av et kombinasjonssystem (to hansker i samme størrelse), var 
perforasjonsraten for innerhansker med indikator 4,9 % og for vanlige hansker 24 %, dersom 
det ble hull i ytterhansken.13 

• Optimal fargeindikasjon Ved bruk av en innerhanske som er en halv størrelse større, blir 
kontakten mellom ytterhanskens indre overflate og innerhanskens ytre overflate maksimal, og 
dette øker muligheten for optimal punksjonsindikasjon dersom det blir hull i ytterhansken.12,14.



Beskyttelsen du stoler på. 
Fingerspissfølsomheten  
du har bruk for.
Sikkerheten er prioritert, men det betyr 
ikke at det må gå ut over ytelsen. I en 
studie med 53 kirurger viste ingen 
forskjell i fingerferdighet eller følelse ved 
bruk av ett par hansker, doble hansker 
eller ingen hansker.15
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1 dags 
tilvenningstid

De fleste kirurger 
venner seg raskt til 

doble hansker, noen 
på bare 1 dag16



En liten investering.
En stor gevinst.
Når du vurderer kostnadene til doble hansker, 
som er relativt lave, bør du huske at hver 
eneste eksponering har en mye høyere 
kostnad. Det hender for eksempel at klinikere 
må gjennomgå omfattende og kostbar testing 
eller profylaktisk eller postprofylaktisk 

50%
I en studie av kirurgiske shunt 

for cerebrospinalvæske var 
doble hansker forbundet med 

50 % redusert forekomst av 
shuntinfeksjon, sammenlignet 
med bruk av ett par hansker18
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behandling. Og dersom en pasient får en 
infeksjon på operasjonsstedet (SSI), kan det 
medføre dobbelt så langt sykehusopphold17 og 
en ekstra uke med antibiotikabehandling.17

Hanskeperforering uten kirurgisk antimikrobiell 
profylakse øker risikoen for SSI (p <0,001).17 

Alle burde bruke doble hansker. Man kan aldri 
være sikker på om pasienten har  
hepatitt C eller HIV.

Yasser Abdalla, nevrokirurg

Helsesøkonomi
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Biogel® Indikatorsystem

Klinikere verdsetter Biogel

• System for perforasjonsindikasjon med tydelige, raske og store 
indikasjoner7 

• Hver eneste hanske er testet for hull med 100 % 
luftinnblåsning14

• Bransjeledende AQL (akseptabelt kvalitetsnivå) med tanke på 
hullfrihet – det er høyere sannsynlighet for at konkurrentens 
hansker har hull når de tas ut av pakningen14

• Ikkepyrogene – ved testing av hvert vareparti av Biogel hansker  
er det vist at de har et lavt endotoksinnivå (mindre enn 20 EU/par)

• To par hansker i én pakning gir rask tilgang til hanskene, 
lavere risiko for kontaminering under åpning og redusert 
avfallsmengde 

• Den eneste produsenten som har kun pudderfrie hansker 
i sortimentet
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