Workshop-program

SÅRKONFERENS
Borås 18-19 april 2018

Med reservation för eventuella ändringar!

Onsdag 18 april kl 13:30 - 14:10 alternativt 14:15 – 14:55
1.

Förebygg sårinfektion och onödig antibiotikaanvändning genom ordentlig
sårrengöring
Ordentlig sårrengöring kan vara avgörande för att ett sår ska kunna läka utan
komplikationer. Denna workshop fokuserar på hur man med hjälp
sårrengöringsprodukten Prontosan kan förebygga sårkomplikationer såsom
biofilmstillväxt och infektion.
Arrangör: B. Braun Medical AB

2.

Kompression och förbandsval utifrån sårets behov.
Vikten av kompression vid behandling av svårläkta sår, hur förenkla förbandsval för
användare.
Föreläsare Rolf Jelnes: Överläkare vid sår-ambulatoriet Sönderborg DK. En auktoritet
inom sårbehandling/kompression. Föreläsningen är på Engelska
Arrangör: BSN Medical

3.

Kan ett skumförband stödja förebyggandet av sårinfektioner?
Att förebygga sårinfektion är en grundförutsättning för att kunna minska
användandet av antibiotika inom sårbehandling. Vi presenterar hur innovativa
skumförband kan vara en av pusselbitarna till att förebygga och minska risken för
sårinfektioner. Sessionen innehåller praktiska moment.
Arrangör: Mölnlycke

4.

Inkontinensrelaterad dermatit (IAD) fått en överlägsen motståndare!
Kort introduktion till IAD och hur detta skiljer sig från trycksår.
Introduktion av GLOBIAD – Ghent Global IAD Cathegorization tool, ett nytt och
enkelt verktyg för att kategorisera svårighetsgraden av IAD.
Hur kan innovation ändra förutsättningarna för behandling av IAD? Vi presenterar:
3M™ Cavilon™ Advanced Skin Protectant. Nästa generations hudskydd!
Arrangör: 3M Svenska AB

5.

Minskar risken för infektioner om såren läker?
Den största riskfaktorn för att få en sårinfektion är att ha ett sår.
Om såren läker snabbare minskar risken. Detta minskar i sin tur förbrukningen av
antibiotika, antimikrobiell behandling och förbättrar patientens livskvalitet. Woulgan
Bioactive Betaglucan gel kan läka sår snabbare.
Arrangör: Woulgan

6.

V.A.C. VeraFlo™ Therapy = V.A.C.® Therapy kombinerat med automatisk
”sköljning” av sår i ett slutet system.
Lär mer om behandlingsfördelarna vid kontaminerade/infekterade sår. En
vidareutveckling av V.A.C.® Therapy. Enkelt att använda samt rengör, behandlar och
läker
Arrangör: Mediq Sverige AB

Onsdag 18 april kl 15:30 - 16:10 alternativt kl 16:15 – 16:55
7.

Bli en förebyggare – gör din patient tryggare
Välkommen att lära dig mer om Sorbact®teknologins möjligheter att förebygga
sårinfektioner ur ett kliniskt och vetenskapligt perspektiv.
Vi visar en rad patientfall direkt från verkligheten där vi har möjlighet att diskutera
infektionsprevention och behandlingsstrategier.
Arrangör: Abigo

8.

Rätt tryck vid kompressionsbehandling spar kostnader och minskar lidande
Vi jämför och tryckmäter traditionella bandage med nya innovativa
kompressionssystem baserade på smarta textilier. För effektiv
kompressionsbehandling är lindning till rätt tryck avgörande. En stor studie har visat
att 1 av 10 uppnår rätt tryck. Med nya smarta system kan alla uppnå rätt tryck
Arrangör: ViTri Medical AB

9.

Madrassen I vården, en trojansk häst?
Madrasser som en dold infektionskälla. Kan man förutspå risken för VRI bara genom
att titta på vem som legat i vårdsängen före dig? Presentation av en stor amerikansk
studie samt en unik svensk kartläggning av frekvensen av madrasser med dold
kontamination.
Arrangör: Järven AB

10. Våga kräva resultat - Aktiv behandling för optimerad sårläkning
Vilka krav ska vi ställa på läkningshastigheten och hur påverkar en sårinfektion
sårläkning. Hur kan vi behandla infekterade sår utifrån ett evidensbaserat synsätt.
Arrangör: Smith-Nephew AB
11.

Läkare Utan Gränser
Med små medel görs det omöjliga möjligt.
Arrangör: Lohmann & Rauscher

Torsdag 19 april kl 13:45 - 14:20 alternativt kl 15:00 - 15:40
12. Vi gör det enklare
Om man sätter in effektiv behandling i tidigt skede behöver inte ett sår leda till
komplikationer såsom infektioner som kräver antibiotikabehandling.
Meddela visar hur en NPWT behandling blir enklare för både dig som vårdgivare och
dina patienter.
Arrangör: Medela Medical AB
13. Manukahonungen, naturens egen antibiotika
Man brukar kalla Manukahonungen för naturens egen antibiotika”
Vad är det som gör Manukahonungen så speciell vid sårbehandling och vad är det
som händer!
Arrangör: SYLAK AB
14. Bakterier i såret? – Ditt val av behandlingsstrategi kan göra skillnad
Kunskap är viktig för att hantera bakterier i såret. Målet är att skapa en för
immunförsvaret hanterbar nivå av mikroorganismer. Ur ett vetenskapligt perspektiv
belyser vi hur både passiva och aktiva behandlingsstrategier kan supportera
sårläkningen.
Arrangör: Convatec

15. Effektiv bensårsbehandling med Juzo Wrap
Juzo Compression Wrap reglerbar kompression möjliggör en enkel och effektiv
behandling av bensår.
Många storlekar, möjlighet till individuella anpassningar, enkel utprovning och
formstabil är egenskaper som gör Juzo Wrap unik vid bensårsbehandling.
Arrangör: Juzo
16. Debridering är en förutsättning för sårläkning. Detta kräver dock mer än bara tvål
och vatten.
På medi Sweden’s workshop får du prova UCS, en förpreparerad debrideringsduk
som luckrar upp biofilm, förhindrar infektioner och motverkar bakterietillväxt. På vår
workshop berättar vi även varför UCS är lämplig vid smärtsamma sår.
Arrangör: Medi Sweden AB
17. Såravlastning direkt vid fotsår i kombination med Diabetes.
Deltagarna kommer att få en grundlig genomgång av ett helt nytt och unikt system
för behandling av diabetesfoten och hur man snabbt och enkelt på plats direkt kan
skapa avlastning för de fotsår som finns med enkla redskap och metoder.
Arrangör: Camp

Välj 2 workshops per block. Anmälan till respektive workshop sker på plats.

