Vattentåliga, syntetiska gips
Allmänna skötselanvisningar

Följ din läkares anvisningar:
• Håll gipset så rent som möjligt
• För inte in föremål på insidan av gipset
• Använd inte talk, oljor eller oljebaserad lotion i närheten av
gipset
• Ta inte bort och sätt inte in vaddering på insidan av gipset
• Bryt inte av och jämna inte till kanter
• Delta inte i livliga aktiviteter som belastar det gipsade området
• Utsätt det gipsade området för så lite solljus som möjligt om
du solar

Kontakta din läkare om du upplever
något av följande:
• Smärta, svullnad, domningar eller stickningar
• Blåsor eller skavsår på insidan av gipset
• Hudirritation vid kanten av gipset
• Ovanlig lukt från gipset
• Om gipset blir mycket smutsigt
• Om gipset faller isär
• Om gipset sitter löst
• Om du får feber
• Om du har frågor om gipset

OBS! Vissa patienter kan uppleva problem som har samband

med gipset, till exempel hudirritation, utslag, rodnad, maceration,
skavsår, klåda, lukt, obehag eller att gipset går sönder. Kontakta
din läkare om du upplever något av dessa symptom.

Delta-Dry®
Särskilda anvisningar för Delta-Dry®
vattentåligt vadderingsmaterial

Blöta ned gipset Delta-Dry -produkterna är gjorda av vattentåligt
®

material som tillåter att vatten passerar genom materialet. När du använder Delta-Dry® med syntetiskt gipsförband kan du fortsätta att till exempel bada, tvätta dig eller simma om din läkare bedömer att du kan det.

Torka gipset

Det kan ta flera minuter för vattnet att rinna ut ur den
nedre delen av gipset när det varit vått. Du kan torka av utsidan av gipset
med en handduk men försök inte att torka Delta-Dry®-materialet på insidan
av gipset. Täck inte över gipset medan det torkar eftersom kvarvarande
vatten inte kan avdunsta från gipset då.

Torktid Torktiden beror på omgivningstemperaturen, luftfuktigheten och

gipsets storlek. Gipset dropptorkar vanligtvis i ett par minuter och känns
torrt efter cirka 60 till 90 minuter. 				
Vatten kan samlas i hälen på ett kort bengips eller i armbågen på ett långt
armgips. Låt foten eller armen hänga ned så att allt vatten kan rinna ut ur
gipset. Du kan korta ned torktiden genom att blåsa gipset torrt med en
vanlig hårfön. Använd endast kalluft för att undvika att det syntetiska gipset
värms upp.

Rengöra gipset Se till att tvätta kroppsdelen och gipset regelbun-

det för att hålla en god hygien och vara rädd om huden. Skölj också av gipset noggrant efter att du simmat, smutsat ned gipset eller svettats kraftigt.
Du kan tvätta gipset med en mild tvållösning men se till att du sköljer av det
noggrant med rent vatten.

Mer produktinformation finns på www.bsnmedical.com/delta-dry. Du kan även titta
på vår patientinformationsfilm på vår YouTube-kanal:

70550-00615-01

http://www.youtube.com/bsnmedicalworldwide
Kom ihåg att gipset är en del av den behandling som din läkare har ordinerat.
Informationen i den här broschyren är endast avsedd som råd och ersätter inte anvisningar
som du fått av din läkare eller annan vårdpersonal.
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