
DERMAPAD* on ainutlaatuinen geelipehmuste, 
joka on suunniteltu erityisesti vähentämään 
paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden riskiä1,2

NEW



  Egenskaper og fordeler
  Områder som er i faresonen, eller med synlige tegn på at hudskade er i ferd med å utvikles2

  Grad 1 trykksår for å unngå tilbakefall og hjelpe til med tilhelingsprosessen4

  Nylig tilhelede trykksår for å hindre tilbakefall  

DERMAPAD™* -pehmusteen on kliinisesti todistettu olevan 
tehokas painehaavoja vähentävä pehmuste, joka tasaa 
painetta pois kriittisiltä alueilta.3

  Ominaisuudet ja hyödyt
  Alueille, joilla on riski tai joissa on nähtävissä merkkejä alkavasta kudosvauriosta2

  Estämään 1. asteen painehaavojen pahentumista ja auttamaan kudoksen paranemista4

  Estämään hiljattain parantuneiden painehaavojen uusiutumista1

 

 Kontraindikaatiot
 Ei saa käyttää rikkoutuneella iholla. Ilmateitä ei  

saa peittää. 
 Ei saa käyttää haavasidosten päällä. Pehmuste 

saattaa estää haavasidosta hengittämästä ja 
pehmusteen paineentasausominaisuuksia 
toimimasta.

 Lopeta DERMAPADin käyttö välittömästi, mikäli on 
syytä epäillä tai on todettu syväkudosvaurio tai iho 
on mennyt rikki. 

  DERMAPAD on tarkoitettu käytettäväksi terveellä iholla ja sitä voidaan käyttää:
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For patients. For budgets. For today.™
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Käyttöohje
 Valitse sopiva koko/muoto valikoimasta

 Poista tuote muovipakkauksesta

 Varmista, että alue johon pehmuste asetetaan on kuiva. Aseta 
pehmuste suoraan hoidettavalle alueelle. Kumpi tahansa puoli 
pehmusteesta voidaan asettaa ihoa vasten (lukuunottamatta 
kantapääversiota)

 Tarvittaessa pehmuste voidaan kiinnittää silikoniteipillä tai 
putkisidoksella

 Pehmusteen alla oleva iho tulee tarkistaa säännöllisesti 
yksikön kliinisten ohjeiden mukaisesti

 Pehmuste voidaan pestä saippualla ja vedellä ja käyttää 
uudestaan samalla potilaalla. Pehmusteen tulee olla kuiva 
ennen uudelleen asettamista

 Kun pehmuste ei ole käytössä, säilytä sitä alkuperäisessä 
muovipakkauksessa

*DERMAPAD is branded as ADERMA™ in the UK. Where ever DERMAPAD 
is referenced, the data was generated using ADERMA.

    Liuska Levy Sacrum  Heel

 Varotoimenpiteitä
 Mikäli ilmenee ihoreaktio tai ihon tila pahenee, 

lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
 Varovaisuutta täytyy noudattaa, mikäli DERMAPAD 

on kosketuksessa väriä päästävien materiaalien 
kanssa, sillä väri saattaa irrota.
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