Ligasano®

Polyuretanskum til trykaflastning

Ligasano er en trykaflastende og aktivt oprensende
forbinding af polyuretanskum. Forbindingen er helt
luftgennemtrængelig, hvilket gør, at der ikke akkumuleres fugtighed og varme mod huden, og huden
således holder en normal temperatur. Ligasano
anvendes i forebyggende øjemed og ved allerede
eksisterende tryksår, som opstår, når hud og væv
udsættes for konstant tryk, samt ved utilstrækkelig
eller udebliven blodcirkulation i længere eller kortere
tid. Stoppes cirkulationen tilstrækkelig længe, dør et
antal celler, og blodgennemstrømningen får endnu
sværere ved at vende tilbage. Indenfor nogle dage
falder de døde celler sammen, og tryksåret er en
realitet.
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Egenskaber
LIGASANO som oprensende forbinding absorberer
15-20 gange sin egen vægt. Absorptionen sker
vertikalt og mindsker dermed risikoen for maceration
af det raske væv omkring sårets kanter. LIGASANO
anvendes først og fremmest til væskende og
inficerede sår f.eks. bensår, diabetessår, tryksår og
brandsår samt forebyggende mod svampeinfektioner.
LIGASANO findes også som tampon og kan formes
til at fylde ud i sårhuller og fistler. Ved tamponering
i fistler skal der anvendes et helt stykke og ikke flere
mindre stykker. Grunden dertil er, at man skal være
sikker på, at man får det hele med, når man fjerner
materialet. LIGASANO trykaflastning giver en jævn
trykfordeling og er helt åndbar. Der akkumuleres ikke
fugtighed og varme mod huden, hvilket bidrager
til at opretholde en normal kropstemperatur.
Yderstrukturen mindsker sugeeffekten i vævslaget og
mindsker friktionen mod huden. Risikoen for iskæmi
(utilstrækkelig blodtilførsel) mindskes og derved
forekomsten af tryksår. Den grønne klimaplade
anvendes altid i kombination med den hvide plade.
Klimapladen må aldrig lægges direkte mod huden.
Forbindings-skiftfrekvensen afhænger af sårets
sekretion. Forbindingen bør dog aldrig sidde længere
end 3 dage.
Materiale
LIGASANO er lavet af opskummet polyuretan.
Den hvide plade har mindre porer end den
grønne, som har en grovere struktur og højere
luftgennemtrængelighed.
Produktet skal ikke opbevares i direkte sollys, da
det så bliver gulligt og skrøbeligt. 		
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LIGASANO kan steriliseres i autoklave ved 134°C i 4
min. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk
produkt, klasse IIb, CE-mærket ifølge CE 1275 alt. CE
0125.
						
Indikation og Tips
Trykaflastning i forebyggende øjemed samt
ved allerede dannede tryksår. Eksempler på
anvendelsesområder: Mellem fingre og tæer,
under brysterne, i lysken, på hænder med
kontrakturer, sacrum m.m. Kan også anvendes ved
forbindingsskift.
Kontraindikationer: Den grønne klimaplade bør
ikke anvendes direkte mod huden.
LIGASANO kan klippes og formes til alle mulige
konturer. Du finder mange tips i vores ”Klippeguide”.
Patientens vægt afgør, hvilken tykkelse aflastning,
som er passende. Anbefalet tykkelse på
trykaflastning:
Patientvægt

Tykkelse ved sacrum

Tykkelse ved hæl

Under 45 kg

2 cm

1 cm

Optil 75 kg

mindst 3 cm

2 cm

Over 75 kg

mindst 4 cm

3 cm

For at kontrollere om aflastningen er tilstrækkelig kan
man lægge hånden mellem underlaget og LIGASANO og
kontrollere, at ingen af kroppens konturer kan mærkes.
Sortiment

Størrelse

Varenr.

LIGASANO® kompresser
Renhedsgrad REN, i æske

15 x 15 x 1 cm

8821 444 10 stk 9 Afp

15 x 15 x 2 cm

8821 445 5 stk

24 x 16 x 1 cm
LIGASANO® tamponadebind 3 m x 5 x 0,3 cm
LIGASANO® trykaflastning
Renhedsgrad REN, hvid

LIGASANO® klimatplade
Renhedsgrad REN, grøn

Afp

Tfp
9 Afp

8821 440 10 stk 5 Afp
8821 449 8 stk

12 Afp

49 x 59 x 1 cm

8821 454 14 stk 6 Afp

49 x 59 x 2 cm

8821 452 7 stk

6 Afp

200 x 50 x 2 cm

8821 461 1 stk

6 Afp

200 x 100 x 1 cm

8821 460 2 stk

5 Afp

200 x 100 x 2 cm

8821 458 4 stk

4 Afp

55 x 45 x 2 cm

8821 462 7 stk

4 Afp

