Mölnlycke® Program för
trycksårsprevention
Förebygg onödigt lidande

Trycksår är en
global utmaning
När problemet uppstått är
det försent
25 % av vårdplatserna på sjukhus upptas
av patienter med trycksår som oftast har
uppstått på sjukhuset – det betyder att
trycksår idag är det vanligast förekommande
sjukhusförvärvade tillståndet1.
Sjukhusförvärvade trycksår kan uppstå
i alla led i vårdsystemet, och det innefattar
akutavdelningen, operationsrummet,
post-op och intensivvårdsavdelningen.
Upp till 45 % av sjukhusförvärvade trycksår
uppstår i operationsrummet2.

Detta går att ändra på
Det finns kliniker som aktivt utmanar
sjukhusförvärvade trycksår för alla
patientkategorier.

Var 30:e minut som
passerar efter 4
timmars operation
ökar risken för att
trycksår uppstår
med cirka
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33 %
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Kostnaden för att
behandla trycksår är

3,6 gånger
högre än kostnaden för
förebyggande åtgärder4.

Bilden har inget att göra med patientens berättelse

”Det smärtsamma trycksår jag fick
under ett kejsarsnitt har påverkat
relationen till mitt barn och min
möjlighet att amma. Såret tog över
vår vardag och fick mig att känna mig
hjälplös som mamma och partner.”
Sari
35-årig kvinna med ryggmärgsskada.
Saris trycksår uppstod under ett planerat kejsarsnitt där inga
eller begränsade förebyggande åtgärder för trycksårsprevention
vidtogs trots höga riskfaktorer för patienten.
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Skillnaden med Mepilex Border | Uppbyggnad

Mepilex® Border Bevisad effekt.
FLEXIBILITET

Varför är Mepilex® Border Sacrum ett effektivt
skydd mot trycksår?
Patenterad Deep Defense®-teknik

STYRKA

Vertikal Styrka som står emot skjuv- och glidkrafter och horisontell flexibilitet
skyddar mot de yttre krafter som orsakar trycksår, och upprätthåller förbandets
struktur, även efter absorption av svett5.

Yttre
glidskikt
Låg friktion mot stödytan
(t.ex. en madrass)

Minimera alla fyra yttre riskfaktorer
Mepilex Borders unika design
minskar effektivt tryck,
skjuv, friktion och optimerar
mikroklimatet6, 7

TRYCK
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FRIKTION

SKJUVNING

MIKROKLIMAT

Beprövad. Rekommenderad.
Internationella kliniska
riktlinjer för prevention2
Användning av förebyggande förband
rekommenderas.

Spridningsskikt med
Safetac® sårkontaktlager
Minskar smärta vid hudinspektion och
förbandsbyte9.

Deep Defense-teknik.
En optimerad balans mellan styrka och
flexibilitet som skyddar patienten från
vävnadsdeformationer, som är en av de
huvudsakliga orsakerna till att trycksår uppstår 8.
Absorberar och begränsar överföring av tryckoch skjuvkrafter6.
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Mepilex Border gör skillnad | Kliniska bevis

Mepilex® Border förebygger effektivt trycksår vid användning
tillsammans med vedertagna preventionsprotokoll.

1

88 %
✔
✔
✔

Minskning av sjukhusförvärvade trycksår
i sakrum på intensivvårdsenheten

RCT Kalowes et al 201610
366 intensivvårdspatienter varav 184 patienter i
interventionsgruppen/182 patienter i kontrollgruppen
Intervention – Sedvanliga förebyggande åtgärder
+ Mepilex® Border Sacrum

Minskning av
trycksår

Kontrollgrupp

2

73 %
✔
✔

✔
✔
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Interventionsgrupp

Lägre kostnader vid användning av Mölnlyckes förband
tillsammans med vedertagna preventionsprotiokoll

Santamaria et al 2013 Border trial I 11 Santamaria et al cost
analyse of border trial I 4
Randomiserad kontrollerad prövning på
intensivvårdsenhet med 313 patienter, varav 161 patienter i
interventionsgruppen/152 patienter i kontrollgruppen
Intervention – Sedvanliga förebyggande åtgärder
+ Mepilex Border Sacrum och Mepilex®Heel
Slutsats – det är 3,6 gånger dyrare att behandla trycksår
än att förebygga dem

Minskade
kostnader

Kontrollgrupp

Interventionsgrupp

Slutsats
Genom att aktivt arbeta trycksårsförebyggande med evidensbaserade
åtgärder går det att minska patienters lidande och de kostnader som
sjukhusförvärvade trycksår för med sig12.
Vill du vara med och göra skillnad?

Kliniska belägg i hierarkisk ordning sammanfattar tillgänglig mängd och typ av evidens för
Mepilex Border Sacrum och Mepilex Border Heel vid användning för trycksårsprevention.*
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Evidens för Mepilex® Border Sacrum och
Mepilex® Border Heel vid förebyggande av trycksår

4

Systematisk granskning
/metaanalys

5

Randomiserad
kontrollerad studie

7
32
8
28

*

Icke-randomiserad klinisk studie
/kohort-studie (prospektiv)
Icke-randomiserad klinisk studie
/kohort-studie (retrospektiv)
Fallstudieserie
/fallrapport
Expertutlåtande*

84
publicerade
evidensdokument
för Mepilex Border

Inkluderar tre internationella kliniska riktlinjedokument med rekommendationer baserade på tillgänglig forskning och expertutlåtanden.
Även om riktlinjerna inte är specificerade för olika varumärken identifieras endast Mepilex Border i de kliniska bevisen, inte Allevyn® Life, Optifoam®, AQUACEL® Foam eller Biatain®.

Mölnlycke Healthcare report GMCS/2017/102 V8 Dressings for pressure ulcer prevention: a review of the pre-clinical, clinical and economic evidence (april 2018). Arkivdata
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Kliniska bevis

Riskbedömning

billes.se

Prevention handlar
om evidensbaserade
strategier2

Hudbedömning

Reducera friktion och
skjuvning

Tryckfördelning

Nutritionsbedömning och nutritionsbehandling

Mikroklimatreglering

* Rekommendation baserad på Prevention and Treatment of
Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline.

Lösning

Mölnlycke®
preventionsprogram

Stöd för
tillämpning

Utbildning

Kontakta din Mölnlycke Health Care-representant för mer information om implementering av Mepilex ® Border i ert
befintliga preventionsprogram. Om din vårdinrättning är i startgroparna med preventionsarbetet kan vi erbjuda stöd för
att etablera anpassade protokoll och rutiner.

Beställningsinformation för Mepilex® Border Heel
Art. nr

Storlek cm

282750

22 × 23

St/transportförSt/
packning
hyllförpackning.
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30

Beställningsinformation för Mepilex® Border Sacrum
St/transportförSt/
packning
hyllförpackning.

Art. nr

Storlek cm

282450

22 × 25

5

30

282050

16 × 20

5

40

282500

15 × 15 (Tidigare design)

5

50
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