
Hudreaktioner på operationsstuen: 
550 kirurger og sygeplejersker har givet deres synsvinkel 

31 %

oplevet dem ved flere lejligheder, 
hvor 27 % har oplevet reaktioner 
mere end 10 gange

har oplevet en reaktion i de sidste 6 
måneder og 53,4 % i det sidste år

af respondenterne sagde, at 
hudreaktionen har haft en negativ 
indflydelse på deres livskvalitet

af de tilfælde, der blev vurderet af 
arbejdsmedicinsk afdeling, blev 
diagnosticeret som allergisk eller 
irritativ kontaktdermatitis

rapporterede, at de var blevet distraheret i 
deres arbejde på grund af en hudreaktion, 
der skyldtes operationshandsker 
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Kontakt din lokale Mölnlycke repræsentant for flere oplysninger, 
eller kontakt os på tlf. 80 88 68 10

AF KIRURGERNE OG SYGEPLEJERSKERNE HAR 
PERSONLIGT OPLEVET EN HUDREAKTION PÅ DERES 
HÆNDER PÅ OPERATIONSSTUEN. 
AF DISSE HAR: 

94,5 %

41 %

34 %

84,4 %

16,2 %

Om kontaktdermatitis: 
Kontaktdermatitis er en inflammation i huden, som er resultatet af direkte kontakt med et stof og 
hudens overflade.

Den mest normale form for kontaktdermatitis er irritativ kontaktdermatitis (ICD), som fremkommer, når 
stoffer som f.eks. opløsningsmidler eller andre kemikalier irriterer huden. Eksponeringen frembringer 
røde pletter, der ofte er mere smertefulde end kløende, på de involverede områder på huden.1 

OM UNDERSØGELSEN: 
I december 2019 adspurgte SERMO spørgeundersøgelsen 555 kirurger og sygeplejersker i 
USA, Storbritannien, Skandinavien og Japan om deres oplevelser med allergiske reaktioner 
på operationsstuen.

Præsentation af Biogel® Ultra 
Touch® S Indicator® System: 
Biogel® PI UltraTouch® S Indicator® System er vores 
seneste nyskabelse; til sundhedspersonale, der oplever 
kontaktdermatitis (irritativ eller type IV allergisk reaktion). 

Den tilbyder samme præcise fornemmelse og komfort 
som vores andre handsker af polyisopren (PI), men uden 
acceleratorer, som man ved kan forårsage kontaktdermatitis*.2 
 
* Thiuramer, dithiocarbamater, thiazoler, thiourinstoffer og diphenylguanidin
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