
Hudirritationer i operationssalen: 
550 kirurger och sjuksköterskor berättar ur sitt perspektiv 

31 %

har upplevt hudreaktioner flera 
gånger, och 27 %  hade fått 
reaktioner  mer än 10 gånger

hade fått en reaktion under de 
senaste sex månaderna och 53.4 % 
under det senaste året

av de tillfrågade sade att 
hudreaktionen hade en negativ 
inverkan på deras livskvalitet

av fallen som diagnosticerats av ett team 
med yrkesdermatologer konstaterades 
vara allergi eller kontakteksem från 
irriterande ämnen

rapporterade att de distraherats i 
arbetet på grund av en hudreaktion 
mot operationshandskar 
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Kontakta din lokala Mölnlycke Produktspecialist om du vill ha 
mer information, eller ring oss direkt på ...

AV DE TILLFRÅGADE KIRURGERNA OCH 
SJUKSKÖTERSKORNA HAR PERSONLIGEN 
UPPLEVT EN HUDREAKTION PÅ HÄNDERNA I 
OPERATIONSSALEN. 
AV DESSA HADE: 

94,5 %

41 %

34 %

84,4 %

16,2 %

Om kontakteksem: 
Kontakteksem är en inflammation i huden som uppstår efter att ett irriterande ämne kommit i 
direktkontakt med hudytan.

Den vanligaste formen av kontakteksem är kontakteksem från irriterande ämnen, som uppstår 
när ämnen som till exempel lösningsmedel eller andra kemikalier irriterar huden. Exponering för 
sådana ämnen ger upphov till röda, smärtsamma och kliande fläckar på den påverkade hudytan.1 

OM UNDERSÖKNINGEN: 
I december 2019 skickades denna undersökning från SERMO ut till 555 kirurger och sjuk-
sköterskor i USA, Storbritannien, Skandinavien och Japan. Dessa ombads att berätta om  
sina upplevelser av allergiska reaktioner i operationssalen.

Vi introducerar Biogel® Ultra 
Touch® S Indicator® System: 
Biogel® PI UltraTouch® S Indicator® System är vår senaste 
innovation för vårdpersonal som har kontakteksem (från 
irriterande ämnen eller typ IV-allergi). 

Dessa handskar ger samma fingertoppskänsla och rörlighet 
som våra andra handskar i polyisopren, men är helt fria från 
acceleratorer som är kända för att orsaka kontakteksem*.2 
 
* Tiuramer, karbamater, tiazoler, tiourea och difenylguanidin
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