VARENUMRE
Diameter

Antal/æske

Varenumre

Stor Surround™
hudbeskyttelse

98 mm

10

839011

Lille Surround™
hudbeskyttelse

58 mm

20

839012

Tip : Start med den lille ring, som absorberer fint. Er der ekstra meget
sekretion kan den store Surround™ med fordel anvendes, da dens
evne til absorption er større.

ESURFLY/2NB (DK)

Kontakt os venligst for mere information og prøver :

Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

HUDBESKYTTELSE

UNDGÅ LÆKAGE OG SMERTER

NEM AT BRUGE

Surround™ giver fuldstændig hudbeskyttelse og overfladen danner en
vandtæt barriere til huden. Baseret på den samme formel som Eakin Cohesive®
produkterne yder Surround™ beskyttelse på følgende 3 unikke måder :

Surround™ hudbeskyttelse kan tilpasses efter 4 simple trin :

1) Absorberer fugt og holder denne væk fra huden.
2) Nedsætter enzymaktiviteten, og forhindrer enzymerne i at nedbryde
huden.
3) Opretholder normal pH værdi og blokerer for at biologiske og kemisk
irriterende stoffer kommer i kontakt med huden

Rengør og tør den
omkringliggende
hud.

PRODUKT FORDELE

•
•
•
•
•
•

“

Efter 7 dages brug af
Surround™, var der markant
forbedring af huden og mindre
smerter

“

2

1

Mindsker hudirritation
Giver komplet hudbeskyttelse
Øger komforten
Absorberer lækage
Fremmer helingsprocessen
Nem at bruge

Fjern
dækpapiret.

3
Anbring Surround™
hudbeskyttelsesring
på den omgivende
hud, overlab de
2 ender en smule
for at gøre ringen
stærkere.

4
Tryk let omkring
kanten på ringen
indtil den sidder
sikkert placeret.

EKSEMPEL : BRUGT RUNDT OM EN PEG SONDE

BRUGES TIL MANGE FORMÅL
Surround™ hudbeskyttelsering er effektiv til mange former for anvendelse, nogle
af disse er nævnt her :

•
•
•
•
•
•
•

PEG sonder
Katetre
Tracheostomier
Drænslanger
Mic-Key sonder
ACE stoppere
Blære top katetre

“

Efter brug af Surround
hudbeskyttelse var huden
meget fin, ingen udslæt og
den gav ligeledes støtte til PEG
sonden

“

Før brugen af Surround™
hudbeskyttelse - huden er
hudløs og smertende

Surround™ hudbeskyttelse
dækker det berørte område
og yder komplet beskyttelse

Sygeplejersken sagde at “den former sig rigtig
godt til huden”.

HUDBESKYTTELSE

