WETENSCHAPPELIJKE BEWIJSVOERING
VISCO-ELASTISCH TRAAGSCHUIM T.O.V. LUCHT(WISSEL)SYSTEMEN
Onderzoeksresultaten
 In de luchtwisselgroep ontwikkelden 34 personen (= 15,3%) decubitus (gr.2-4)
t.o.v. 35 (=15,6%) in de visco elastisch traagschuimgroep => geen verschil
 In de luchtwisselgroep ontwikkelde zich minder hieldecubitus in vergelijking
met de visco elastisch traagschuimgroep. Voor de stuit was het omgekeerde
het geval, meer stuitdecubitus op de luchtwisselgroep
 Decubitus was significant ernstiger in de luchtwisselgroep:
o gr.2 => luchtwisselgroep: 26 personen (76,5%)
visco elastisch traagschuimgroep: 33 personen (94,3%)
o gr.3-4 => luchtwisselgroep: 8 personen (23,5%)
visco elastisch traagschuimgroep: 2 personen (5,7%)

Onderzoeksopzet
 Gerandomiseerde,
prospectieve vergelijkende
studie naar de effectiviteit
van een hoogwaardig
luchtwisselsysteem ten
opzichte van een visco
elastisch traagschuim
matras (met wisselligging)
bij 447 ziekenhuispatiënten
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 There is no clear difference in dynamic and static support surfaces, therefore
costs may be an important factor to consider when choosing between these
strategies
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 Gerandomiseerde,
prospectieve vergelijkende
studie met 838
verpleeghuiscliënten
gedurende 28 dagen

Wisselligging om de 4 uur op een visco elastisch traagschuimmatras leidt tot
een significant lagere decubitus incidentie (3%) in vergelijking tot standaard
zorg, o.a. luchtwisselmatras, watermatras, gelmatras zonder wisselligging
(decubitusincidentie van 20%)

© Decupré BV

Defloor T. et al. (2005), The
effect of various combinations
of turning and pressure
reducing devices on the
incidence of pressure ulcers,
International Journal of
Nursing Studies, 42, p.37–46

