Ligasano
Polyuretanskum för tryckavlastning
®

L igasano är ett tryckavlastande och aktivt upprensande förband av polyuretanskum. Förbandet är helt luftgenomsläppligt vilket gör
att fukt och värme ej ackumuleras mot huden, detta gör att huden håller en normal temperatur. Ligasano används i förebyggande
syfte och vid befintliga trycksår som uppstår när hud eller vävnad utsätts för konstant tryck, samt vid 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.

Hög absorptionsförmåga

Enkel hantering

Tryckavlastande

Indikation
Tryckavlastning i förebyggande syfte samt
vid redan uppkomna trycksår. Exempel på
användningsområden: mellan fingrar och
tår, under bröst, i ljumskar, i händer med
kontrakturer, sacrum m.m.
Kan även användas vid såromläggningar.
Kontraindikationer:
Den gröna klimatplattan får inte användas
direkt mot huden.

Sårbehandling

helps healing.

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Egenskaper vid sårläkning

Material
LIGASANO är tillverkad av skummad polyuretan. Den vita plattan
har mindre porer än den gröna som har en grövre struktur och
högre luftgenomsläpplighet.

LIGASANO som upprensande förband absorberar 15-20 gånger
sin egen vikt. Absorptionen sker vertikalt och minskar därmed
risken för maceration av den friska vävnaden kring sårets kanter.
LIGASANO används främst till vätskande och infekterade sår t.ex.
bensår, diabetesfotsår, trycksår och brännskador och även förebyggande mot svampinfektioner.
LIGASANO finns även i form av tamponeringsremsa och kan
formas som utfyllnad i sårhålor och fistlar. Vid tamponering
i fistlar ska en hel bit användas och inte flera mindre bitar.
Anledningen är att man ska vara säker på att ha avlägsnat allt
material när det tas bort.

Produkten ska inte förvaras i direkt solljus eftersom den då blir
gulaktig och spröd.

Egenskaper vid tryckavlastning

Rekommenderad tjocklek på tryckavlastning:

LIGASANO tryckavlastning ger en jämn tryckfördelning och är helt
luftgenomsläpplig. Fukt och värme ackumuleras inte mot huden,
vilket bidrar till att normal kroppstemperatur upprätthålls.
Ytstrukturen minskar sjuvningseffekten i vävnadsskiktet och
minskar friktionen mot huden.
Risken för ischemi (otillräcklig blodtillförsel) minskar och därigenom uppkomsten av trycksår.
Den gröna klimatplattan används alltid i kombination med den
vita plattan. Klimatplattan får aldrig läggas direkt mot huden.
Bytesfrekvensen beror på sårets sekretion, förbandet skall dock
inte sitta på mer än 3 dagar.
Sortiment

Storlek

Art.nr.

LIGASANO kompresser

15 x 15 x 1 cm

Höggradigt ren, i ask

LIGASANO kan steriliseras i autoklav vid 134°C i 4 min.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb,
CE-märkt enligt CE 1275 alt. CE 0125.
Tips
LIGASANO kan klippas och formas för alla upptänkliga konturer.
Du hittar många tips i vår "Klippguide".
Patientens vikt avgör vilken tjocklek på avlastningen som är
lämplig.

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

För att kontrollera om avlastningen är tillräcklig kan man lägga
handen mellan underlaget och LIGASANO och kontrollera så att
inga konturer från kroppen känns igenom.

LIGASANO tillverkas av Ligamed AG och
distribueras i Sverige av HARTMANN-ScandiCare AB.

Afp

Tfp

88 21 444

10 st

11 Afp

15 x 15 x 2 cm

88 21 445

5 st

11 Afp

24 x 16 x 1 cm

88 21 440

10 st

6 Afp

LIGASANO tamponad

3 m x 5 x 0,3 cm

88 21 449

8 st

12 Afp

LIGASANO tryckavlastning

49 x 59 x 1 cm

88 21 454

14 st

6 Afp

Många användningsområden

Höggradigt ren, vit

49 x 59 x 2 cm

88 21 452

7 st

6 Afp

Luftgenomsläpplig

200 x 50 x 2 cm

88 21 461

1 st

6 Afp

200 x 100 x 1 cm

88 21 460

2 st

5 Afp

200 x 100 x 2 cm

88 21 458

4 st

4 Afp

55 x 45 x 2 cm

88 21 462

7 st

4 Afp

®

®

®

LIGASANO klimatplatta
®

Höggradigt ren, grön
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Den vita LIGASANO-plattan finns i flera olika storlekar och tjocklekar. Den är enkel att klippa till och justera allt efter önskemål.

Fördelar:
Hög absorptionskapacitet

Enkel hantering
Lätt att klippa och forma
Ekonomisk
Kan steriliseras

