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PERIOPERATIV VÅRD
När sjukhusförvärvade trycksår uppstår perioperativt kan 
de påverka patientresultaten. Patienter som genomgår 
långa ingrepp kan inte byta kroppsställning, vilket 
utsätter dem för ökade effekter av trycket. Trycksår i 
djupt liggande vävnad kan visa sig 48–72 timmar efter 
kirurgiska ingrepp.1 I vissa fall har en grundorsaksanalys 
visat att trycksårets ursprung finns i operationssalen. En 
metaanalys av kirurgiska ingrepp hos 5 451 patienter 
visade en samlad incidens på 15 procent för trycksår 
oavsett tid eller typ av ingrepp.2 

DABIR SURGICAL SYSTEM
Dabir erbjuder en innovativ lösning för att förebygga 
trycksår under det perioperativa förloppet. Dabir Surgical 
System ger skydd för huden på hela kroppen för patienter 
under det perioperativa förloppet. Denna innovativa 
lösning har kliniskt visats förhindra trycksår genom att 
dämpa effekterna av deformation av djupt liggande 
vävnad och skjuv.

HUR DET FUNGERAR
De tunna underlagen från Surgical System består av rader 
av geometriska luftfyllda kuddar som växlar genom att 
blåsas upp och tömmas på luft för att ge avlastning för 
vävnaden. Det gör att vävnadsreperfusion kan ske och på 
så sätt förhindras trycksår. 

En innovation inom 
trycksårsprevention



I USA klassificeras trycksår av den statli-
ga amerikanska sjukförsäkringsorganisa-
tionen Centers for Medicare and Medi-
caid Services (CMS) som händelser som 
aldrig ska inträffa. Sedan 2008 ersätts 
vårdgivare i USA inte längre för behand-
lingskostnader i samband med sekundär 
diagnos av trycksår.

NÄR LÄGESÄNDRING INTE ÄR ETT 
ALTERNATIV
Perioperativt kan patienter utsättas för ökade effekter 
av tryck under den preoperativa och den intraoperativa 
fasen samt på uppvakningsavdelningen och 
intensivvårdsavdelningen. Det har rapporterats att 23 
procent av alla sjukhusförvärvade trycksår uppstår 
intraoperativt under operationer som varar tre 
timmar eller mer.3 Patienter som genomgår hjärtkirurgi 
löper särskilt stor risk på grund av längre perioder utan 
möjlighet till lägesändring.4, 5

SJUKHUSFÖRVÄRVADE TRYCKSÅR ÄR 
EN BELASTNING FÖR SJUKVÅRDEN
I USA uppstår cirka 2,5 miljoner sjukhusförvärvade 
trycksår varje år, vilket innebär behandlingskostnader 
från 750 miljoner till 1,5 miljarder dollar per år.6 
Uppskattningarna varierar, men den genomsnittliga 
kostnaden för att behandla trycksår i ett sent stadium 
uppges ofta vara 43 180 dollar.7

Trycksårsprevention under det 
perioperativa förloppet

29,5 % Incidens för utveckling 
av trycksår under det 
perioperativa förloppet

Hjärtpatienter i 
riskzonen för trycksår



Dabir Surgical System integreras smidigt i det kliniska arbetsflödet och upplägget för ingrepp.

STYRENHET MED LÅG 
BULLERNIVÅ:   
Styrenheten med låg bullernivå 
sitter bekvämt med en mängd 
olika placeringsalternativ. Den är 
ansluten till underlaget med en 
förbindningsslang.

LÄTT ATT RENGÖRA:   
Det tunna underlaget kan 
användas till flera patienter och 
rengörs enkelt med vanliga 
desinfektionsmedel. 

LÄTT ATT ANVÄNDA:  
Detta lättanvända system 
representerar en innovativ 
lösning för trycksårsprevention i 
operationssalen från ett företag 
som arbetar för att förbättra 
patientresultaten.

Smidig integration i kliniska 
arbetsflöden

TUNT STÖDUNDERLAG
När det är helt uppblåst är det tunna underlaget mindre än 2,5 cm tjockt och upprätthåller 
patientens stabilitet även i de mest krävande fallen. Underlagen finns i en mängd olika 
bredder, längder och specialutföranden, till exempel för litotomi, för att tillgodose 
patientens behov och specifika kirurgiska behov för ingreppet. 

POSITIV EFFEKT PÅ CMS-KVALITETSPOÄNG
Användning av Dabir-systemet har också potential att minska 
kvalitetspoängen i HACRP, ett amerikanskt åtgärdsprogram för att 
minska förekomsten av sjukhusförvärvade trycksår, och HRRP, ett 
amerikanskt åtgärdsprogram för att minska antalet  
återinläggningar på sjukhus, med koppling till trycksår samt  
minska sekundära komplikationer av trycksår, till exempel  
infektioner. Trycksår utvecklas ofta 48–72 timmar efter  
ett kirurgiskt ingrepp, vilket kan göra att patienten  
behöver läggas in för sjukhusvård igen.



I en klinisk studie publicerad i JWOCN minskade Dabir Surgical System trycksår i neurokirurgiska fall från 6 till 
0 procent. Det har potential att öka poängen i HCAHPS (konsumentbedömningar av vårdgivare och vårdsystem  
i USA), Press Ganey-poäng och andra kvalitetspoängsystem för akutvårdsleverantörer.

23 %
AV PATIENTERNA
som utvecklar trycksår under en 
sjukhusvistelse läggs in igen

Andel återinläggningar

Dabir Surgical System har visat sig förbättra 
patientresultat och har framgångsrikt använts vid 
tusentals operationer, till exempel hjärtkirurgi, 
plastikkirurgi, neurokirurgi, pediatrisk kirurgi, 
transplantationer med mera. 



EFFEKTIVARE ÄN STANDARDRUTINER  
Stödunderlaget var effektivare än standardrutiner när 
det gällde att öka blodflödet i huden på sikt, särskilt hos 
deltagare med lägre BMI som löper hög risk att utveckla 
sjukhusförvärvade trycksår.

Den vävnadsdekompression som observerats under 
cykler då kuddarna var tömda på luft kan möjliggöra 
förbättrad perfusion, vilket minskar risken för att utveckla 
trycksår på grund av ischemi och konstant belastning. 

Främjar ökat 
blodflöde i  
huden i korsbens-
regionen
Långa operationer utsätter ofta vävnader under 
benutskott för belastning som är kopplad till hög risk 
att utveckla trycksår. Långvarig ischemi kan vara en av 
de faktorer som ökar risken. Växlande tryck har visat sig 
avlasta vävnaderna och öka blodflödet i huden.

ÖVERTRÄFFAR SKUMFÖRBAND ÖVER 
KORSBENET  
Vid laboratorietester minskade användning av skum-
förband över korsbenet inte det externa trycket jämfört 
med endast operationsbordsdyna. Användning av det 
aktiva Dabir-underlaget sänkte trycksårsvärdena vid 
korsbenet till mindre än 32 mmHg under cyklerna då 
kuddarna var tömda på luft. Flera lager skumförband 
över korsbenet minskade inte trycksårsvärdena vid 
huden. Trycksårsvärden på mindre än 32 mmHg rekom-
menderas vanligtvis för att förhindra ocklusion av blod-
flödet i kapillärerna. 



Dabir-underlagen är kompatibla

KOMPATIBLA MED VANLIGA 
JORDNINGSDYNOR
Elektrokirurgiska ingrepps effektivitet är beroende 
av tillräcklig kontaktyta mellan patienten och 
jordningsdynan.

Testdata visar att Dabir-underlagen är kompatibla med 
populära kommersiellt tillgängliga jordningsdynor och 
ger effektiv periodisk tryckminskning under hela det 
kirurgiska ingreppet. 

ENGÅNGSUNDERLAG FÖR FÖRFLYTTNING AV 
PATIENTER

Interna data har visat att Dabirs kirurgiska underlag 
är kompatibelt med populära anordningar för 
förflyttning av patienter när de placeras ovanför Dabir-
underlaget. Dessa data visar också att det externa 
trycket under de cykler då kuddarna är tömda på luft 
är signifikant lägre än det kontinuerliga tryck som 
observerats med endast patientförflyttningsunderlag. 
Patientförflyttningsunderlaget bör tömmas på luft när 
Dabir-underlaget används.
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Genomsnittligt externt tryck under korsbenet under Dabir-underlagets cykler 
då kuddarna var tömda på luft var signifikant mindre (< 32 mmHg) än det kon-
tinuerliga externa trycket som observerades med endast operationsbordsdyna 
och skumförband över korsbenet (ovanför och nedanför). Värdena för externt 
tryck vid huden/det inre lagret av skumförbandet över korsbenet var högre 
jämfört med det yttre lagret av skumförbandet över korsbenet/operations-
bordsdynan. Den röda streckade linjen anger externt tryck på 32 mmHg.

32,7 % 
högre

Endast 
operations-
bordsdyna 

Skumförband 
över korsbenet 
ovanför sensor

Skumförband 
över korsbenet 

nedanför 
sensor

Endast Dabir

Kors- och svansbensregionen, trycksår 
i tredje stadiet, bild med tillstånd av 
NPUAP



R01-0008-00075-ABPATENT:  www.dabir-surfaces.com/patents

7447 W. Wilson Ave.
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Tel: +1 (888) 559-3641  |  Fax: +1 (217) 919-0781 
sales@dabir-surfaces.com  |  support@dabir-surfaces.com

Om Dabir-underlagen

Patienter som är immobila under längre perioder ris-
kerar att drabbas av trycksår. Immobilisering kan vara 
ett resultat av många faktorer, till exempel kirurgi, 
återhämtningsprocessen, mekanisk ventilation eller 
en förlamningsrelaterad skada. Som en förebyggan-
de lösning kan Dabir-underlaget upprätthålla blod-
flödet i kranskärlen, venerna och lymfsystemet hos 
dessa patienter och hjälpa till att upprätthålla normal 
vävnadsperfusion. Rader av geometriska kuddar ger 
dynamisk växlande tryckavlastning och minskar effek-
terna av vävnadsdeformation och skjuv. Detta innova-
tiva underlag har designats av Dabir för kunskapsba-
serad trycksårsprevention.

För mer information om Dabir Surgical System, kontakta din lokala säljare eller gå 
in på dabir-surfaces.com
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