
Velkommen til Korrekt Sårpleje

I samarbejde med Hygiejneugen ønsker vi at sætte fokus på god sårpleje hos 
børnehavebørnene og deres forældre. I den forbindelse har vi lavet folderen Guide til 
korrekt sårpleje, som på en overskuelig måde i 3 trin forklarer, hvordan et sår skal 
behandles. Samtidig vil man også i folderen finde svar på, hvordan forskellige sår skal 
behandles og hvornår man bør søge lægehjælp. 

Udover folderen fremsender vi også én plakat og nogle klistermærker, som enkelt og 
visuelt illustrerer god sårpleje. Klistermærkerne kan evt. sættes op på badeværelset, 
så det altid er tydeligt, hvordan et sår skal plejes.

Læring ved leg
Når børn skal lære noget nyt, er det oftest nemmest, hvis det sker igennem leg. Vi vil 
derfor foreslå legen Bamsedoktoren, hvor I opfordrer alle børn til at tage deres egen 
bamse med.

Med denne pakke modtager I en instruktionsbamse, hvor I kan vise, hvordan den 
først får renset såret med medfølgende sårrens, som skal tørre kort, inden der sættes 
plaster på. Vi medsender 6 pakker børneplaster, så der skulle være rigeligt for 
børnene at vælge imellem – og måske skal plasteret skiftes flere gange. Og det 
vigtigste for bamserne, efter de har været hos Bamsedoktoren, er selvfølgelig masser 
af kram. 

Udover børneplastrene fremsender vi også en pakke Aqua Block, som jeg vil anbefale, 
at I gemmer og bruger, hvis jeres børn kommer til skade og har brug for et plaster, 
som er vandtæt. 

Vi håber, at I og jeres børn vil få stor glæde af legen og materialet.

Med venlig hilsen

Christel Skotte Gerbaulet
Salvequick

FORTÆL OS HVAD DU SYNTES OM MATERIALET OG VIND!
Vi vil rigtigt gerne høre din mening om materialet. Send en 
mail til christel.gerbaulet@orkla.dk Skriv hygiejneugen min 
mening i emnefeltet. Blandt alle indsendte mails trækker vi 
lod om 5 produktpakker fra Salvequick til en værdi af 300,- kr.

Orkla Care A/S, Industrigrenen 10, 2635 Ishøj, tlf. 43 56 56 56

FAKTABOKS

• Det er meget vigtigt at 
rense et sår og 
derefter sætte plaster 
på. Det er en skrøne, 
at sår har bedst af luft 
for at hele.

• Lader du såret hele 
uden plaster, er det 
mere udsat for snavs 
og bakterier.

• Den bedste sårheling 
og mindskelse af sår 
opnås i et fugtigt 
miljø, som et plaster 
er med til at give.

• Et plaster bør skiftets 
hver dag for at 
mindske infektion.
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