LIGASANO

®

Tryckavlastning och aktivt upprensande förband

Ligasano

®

- tryckavlastning

Trycksår uppstår när hud eller vävnad utsätts för konstant tryck och otillräcklig eller utebliven blodcirkulation under längre eller kortare tid. Stoppas
cirkulationen tillräckligt länge, dör ett antal celler och blodflödet får allt svårare att återvända. Inom några dagar faller de döda cellerna samman
och trycksåret är ett faktum. Orsaker till trycksår är tryck mot huden, skjuvning, fuktig hud eller torr hud med sprickor.
LIGASANO tryckavlastning är tillverkad av skummad polyuretan. LIGASANO tryckavlastning (vit) finns i olika storlekar. LIGASANO klimatplatta
(grön) är en polyuretanplatta med större porer än den vita plattan. Genom att porerna är större har den en grövre ytstruktur och ger en högre luftgenomsläpplighet.
Den gröna LIGASANO klimatplattan får aldrig placeras direkt mot huden. Den skall alltid användas så att den ligger under den vita. Patientens vikt
avgör hur många plattor som skall användas. Man kan klippa till LIGASANO för avlastning av olika kroppsdelar.

Egenskaper
• LIGASANO tryckavlastning ger en jämn tryckfördelning och är
helt luftgenomsläpplig. Fukt och värme ackumuleras ej mot
huden, vilket bidrar till bibehållen normal hudtemperatur.
• Ytstrukturen minskar den s.k. skjuvningseffekten i vävnadsskiktet
och minskar friktionen mot huden.
• Risken för ischemi förhindras och därmed uppkomsten av
trycksår.
• LIGASANO är lätt att forma och anpassa till det aktuella
behandlingsområdet. Ett bra sätt att kontrollera att patienten
tryckavlastas ordentligt är att lägga handen mellan underlaget och
LIGASANO och testa att det inte känns några konturer från
kroppen.
• Rekommendationen vid användning är att de stora
belastningsställena t.ex. sacrum skall avlastas med mer material än
lättare ställen som t.ex. hälarna.
• LIGASANO klimatplatta (grön) är avsedd att användas som uppbyggnadsmaterial (bottenplatta) under LIGASANO tryckavlastning
(vit). Klimatplattan får aldrig användas direkt mot hud
eller vävnad.

Användning
Tryckavlastning vid profylatisk behandling samt som
terapi vid redan uppkomna trycksår.
Tryckavlastning kan ske mellan tår och fingrar, under
bröst, i ljumskar, i händer med kontrakturer mm.

Sammanfattning
•
•
•
•
•

Tillför luft
Absorberar sekret
Förhindrar att hud ligger mot hud
Lakan skall ej användas ovanpå
Man glider inte på LIGASANO - minskad skjuvningseffekt

Tvättinstruktion
LIGASANO tryckavlastning och klimatplatta tål värme upp till
121°C . Vid upprepad tvättning bryts materialet succesivt ner,
vilket minskar produktens funktion. OBS! LIGASANO kan
missfärgas i ljus.

Rekommenderad LIGASANO-tjocklek
Patientvikt
Tjocklek vid sacrum

Tjocklek vid häl

Under 45 kg

2 cm

1 cm

Upp till 75 kg

minst 3 cm

2 cm

Över 75 kg

minst 4 cm

3 cm

Ligasano

®

- sårläkning

LIGASANO är ett aktivt upprensande förband av skummad polyuretan med absorptionsceller i form av stora porer. LIGASANO absorberar 15-20
gånger sin egen vikt, vilket ger en snabb upprensning av såret. Absorptionen sker vertikalt och minskar därmed risken för maceration av frisk
vävnad. LIGASANO är helt luftgenomsläpplig, vilket gör att fukt och värme ej ackumuleras mot vävnaden.

Egenskaper
LIGASANO absorberar vertikalt dvs utan att sårvätskan sprids i sidled. På så
sätt skyddas sårkanterna och risken för maceration minskar.

Användning
LIGASANO används främst till vätskande och infekterade sår t.ex. bensår,
diabetessår, trycksår och brännskador. LIGASANO kan formas som utfyllnad
av sårhålor och fistlar.
Klipp till LIGASANO efter sårets form. Placera LIGASANO med ett lätt tryck i
direkt kontakt med såret. LIGASANO har god effekt vid behandling och vid
förebyggande av svampinfektioner.
Bytesfrekvensen är beroende av sårets sekretion.
Materialets ytstruktur påverkar vävnaden vilket till att börja med kan ge
en ökad sekretion. Allt eftersom såret rensas upp avtar sekretionen varvid
LIGASANO byts med längre intervaller.

OBS! Om tamponad används i fistlar skall man kontrollera att hela tamponaden kommer ut vid borttagandet och inga rester av tamponaden blir kvar i
fistelgången.

Sammanfattning
•
•
•
•
•

Effektiv upprensning
Färre omläggningar
Absorberar sekret
Enkel användning
Bättre ekonomi

helps healing.

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Sortiment

Storlek

Afp

Tfp

Ligasano Tryckavlastning

49 x 59 x 1 cm

14 st

6 Afp

49 x 59 x 2cm

7 st

6 Afp

200 x 50 x 2 cm

1 st

6 Afp

200 x 100 x 1 cm

2 st

5 Afp

200 x 100 x 2 cm

1 st

4 Afp

Ligasano Tryckavlastning, klimatplatta

55 x 45 x 2 cm

7 st

4 Afp

Ligasano kompresser

15 x 15 x 1 cm

10 st

11 Afp

15 x 15 x 2 cm

5 st

11 Afp

24 x 16 x 1 cm

10 st

6 Afp

3m x 5cm x 0,3cm

8 st

12 Afp

Ligasano Binda/tamponad
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