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28 ml Spray Bottle
1ml Foam swab
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Svider inte, snabb torkande, hudbarriär som andas

Manufacturer I B.Braun Hospicare Ltd. I Collooney I Co. Sligo I Ireland
www.bbraun.com

Askina® Barriärfilm
Svider inte, snabbtorkande hudbarriär som andas
När skall du använda Askina® Barriärfilm?
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Hur skall du använda Askina® Barriärfilm?

FÖREBYGGA skador på huden orsakat av FRIKTION eller FUKT
• Skydd för känsliga områden: hälar, armbågar, tår, höfter –från
det första tecknet av rodnad som orsakats av friktion.
• Skyddar inkontinenta patienters hud.
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• Rengör huden med lämplig rengöringsvätska och torka
noggrant.

2 Applicering
• Håll spraymunnstycket 10-15 cm från huden, tryck ner
spraymunnstycket och applicera barriärfilmen över det tilltänkta
området.
• Filmen torkar på mindre än 30 sekunder.

SKYDDA huden mot MACERATION
• Sårkanter.
• Peristomal hud.
• Skydda huden runt om dränagetuber och externa katetrar.

28ml
spray

1 Förberedelse av huden

3 Borttagning
• Om nödvändigt, kan tas bort med medicinsk remover.

SKYDDA nyläkt hud och förhindra ytter liggare nedbrytning
.

Fördelar inom stomivård
Significant irritation
of peristomal skin
at day 1.
Skin at risk: incontinent patient

Incontinence dermatitis
with skin breakdown

Peri-wound skin maceration

Signs of irritation have
been almost entirely
resolved at day 15.

User opinion
on skin protection efficacy1

Tube insertion site
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Completely sting free

Day 1
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After 15 days of use of Askina® Barrier Film,
a net improvement of the peristomal skin is noticed.
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Patienters fördel vid stomi
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Askina® Barrier Film
Market leading barrier film
Saline solution
Alcohol
* Data on file

Results of a study*:
19 patients rated stinging on a scale of 0-4
0 (no stinging), 1 (mild), 2 (moderate),
3 (severe), 4 (extreme)
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Day 15

Mindre smärta vid
byte av påse
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Number of opinions

• Svider ej, kan användas på skadad hud.
• Torkar snabbt< 30s.
• Transparent:möjliggör visuell kontroll.
• Kostnadseffektiv: tre dagars skydd.
• Lätt att avlägsna.
• Förbättrar vidhäftningen av förband och
fixeringstejp.
• Minskar inte effektiviteten på
inkontinenta kuddar.
• Minskar inte fästförmågan hos stomiprodukter.

Stinging Index (Cumilative Score)

Enkel, ekonomisk och säker att använda
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Good

Fair

Poor

Nrsp

21 patients took part in the survey*

In summary, 18 out of 21 patients rated the product as
"Excellent" or "Good".

