Skincair is een 3D medisch hoeslaken (Skin Protector)
met een uniek ademend vermogen en lage wrijving

De elastische, open en gladde structuur van Skincair verbetert de huidconditie en verhoogt
de zelfredzaamheid. De huid blijft droog en goed beschermd. Patiënten en verzorgers
ervaren meer comfort, meer bewegingsvrijheid en minder zorgafhankelijkheid.

www.skincair.nl

Skincair is een kostenbesparend medisch hulpmiddel
dat meerdere hulpmiddelen overbodig maakt

Skincair verbetert de huidconditie

Skincair in de praktijk

• De elastische, open en gladde structuur verbetert de
huidconditie en beweeglijkheid in bed.
• De huid blijft droog, koel en beter beschermd.
• Skincair voorkomt en geneest decubitus.
• Patiënten worden zelfredzamer, minder zorgafhankelijk
en ervaren meer comfort.

De open structuur van de supermicrovezels zorgt voor
snelle opname en verdamping van vocht. Hierdoor wordt de
temperatuur van de huid optimaal gereguleerd. Deze wordt
minder warm en blijft droger dan op een normaal katoenen
laken. Het unieke, gladde oppervlak van Skincair helpt de
patiënt eveneens gemakkelijker te bewegen en de huid wordt
beschermd tegen wrijf- en schuifkrachten. Skincair verbetert
de huidconditie van geïndiceerde patiënten (Minder mobiele
mensen. Parkinson, decubitus, MS, NAH, CVA, neurologische
en motorische aandoeningen, zwaar zorgbehoevenden in
somatische, palliatieve en PG afdelingen).

Plooi vrij, satijnglad oppervlak
• Het satijngladde, elastische oppervlak is gemakkelijk in
dagelijks gebruik.
• De unieke plooi vrije 3D-stof zorgt voor veel minder
wrijf- en schuifkrachten, voorkomt rimpels en plooien
onder de patiënt en beschermt de huid.
• Patiënten slapen beter, zijn meer ontspannen en
ervaren meer comfort en bewegingsvrijheid.

Vervangt meerdere hulpmiddelen
• Skincair is een kostenbesparend medisch hulpmiddel dat
materiaalbesparing geeft op het gebied van inzet lakens,
gijlakens, luchtmatrassen, INCO-materiaal en verbandmiddelen.
• Verzorgers en specialisten (o.a. Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten en Wondzorgspecialisten) ervaren veel minder
zorgafkanelijkheid bij verzorging en transfers en beleven
méér werkplezier met hoger werkcomfort.
• Skincair is medisch gevalideerd in een groot praktijkonderzoek (zie www.skincair.nl en Wounds International).
• Skincair biedt een maatwerk pilot introductieprogramma.

Skincair voelt comfortabel aan en vervangt door zijn specifieke
medische eigenschappen meerdere hulpmiddelen waaronder
het katoenen hoeslaken, het (glij)laken, deels luchtmatrassen
en verbandmiddelen. Bij incontinentie neemt het verbruik van
INCO-materiaal ook af omdat dit beter blijft zitten bij bewegen
op Skincair. Skincair is gemakkelijk op het bed aan te brengen
en blijft glad, zonder plooien. Er zijn minder wisselliggingen
(patiënten bewegen zelf meer) en verschoningen nodig
(laken blijft droger). De fysieke krachtsinspanning bij zorgen transferhandelingen is aanzienlijk lager. Dit verhoogt het
comfort voor zowel de patiënten als de verzorgers.
Het behoud van een optimaal microklimaat (ademend
vermogen) en de gladheid van het oppervlak worden in de
internationale decubitus richtlijnen van 2014 en 2019 (EPUAP)
genoemd als belangrijke factoren bij het voorkomen en
genezen van decubitus.

Skincair voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese regels.

Voor meer informatie over de medische voordelen van Skincair, kijk op: www.skincair.nl

