
Infektionskontrol på operationsstuen er vigtig for dig og dit team. Vi kan hjælpe dig. Vores BARRIER®  
afdækninger med klæb skaber en sikker forsegling rundt om incisionsfeltet - ved at isolere det sterile 
område med en barriere, der afgrænser det fra usterile områder - for at hjælpe dig med at beskytte 
dine patienter mod bakteriel migration.

Mölnlycke® BARRIER® 
afdækninger med klæb 

Skaber en sikker forsegling for at isolere det 
sterile område og minimere bakteriel migration



Det er enkelt at fastgøre og fjerne BARRIER® afdækninger med klæb, hvis du følger disse trin:

Fastgørelse

Fjernelse

1. Før afdækningen appliceres, skal huden være 
helt tør. Tør hud er et godt grundlag for sikker 
isolering af operationsfeltet.

4. For BARRIER Flex holdes afdækningen let 
strukket mens du applicerer den til huden. Følg 
kropskonturerne mens du applicerer - tryk godt på 
filmen for at sikre hudkontakt. Derefter glattes filmen 
ud for at afslutte appliceringen.

1. For at fjerne klæben, trækkes afdækningen 
forsigtigt tilbage i en 180 graders vinkel fra 
huden. Fasthold denne vinkel mens afdækningen 
trækkes væk fra huden.

2. BARRIER® klæb er trykfølsom. Tryk 
grundigt med hænderne mens du applicerer 
afdækningen, så klæbeområdet bliver på plads. 
Stræk ikke i klæbekanten.

2. For at minimere risikoen for hudskader eller 
smerte, kan du støtte huden ved siden af det 
klæbestykke, du fjerner, med din frie hånd.

3. For BARRIER incisionsfilm, skal første 
kontakt med huden være langs det planlagte 
incisionsområde. Tryk på filmen mens du 
applicerer den for at sikre god kontakt med 
huden. Derefter skal filmen glattes ud uden at 
strække i den. Start ved incisionsområdet og 
arbejd dig væk derfra for at undgå, at filmen 
krøller.

Minimer risikoen for blærer eller andre 
hudskader når du fjerner afdækningen: løft ikke 
afdækningen for meget opad/vinkelret på huden.
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