KATEGORI 1: KVARSTÅENDE RODNAD

KATEGORI 2: SKINNFLÅDD

Kategori 1A: Kvarstående rodnad utan kliniska tecken på infektion

Kategori 2A: Skinnflådd utan kliniska tecken på infektion

Viktiga kriterier
• Kvarstående rodnad
Rodnaden kan skifta i olika röda nyanser.
Hos patienter med mörkpigmenterad hud kan huden
vara blekare än normalt, mörkare än normalt, eller
rosa i färg.

Ytterligare kriterier:
• Markerade områden eller missfärgad hud efter tidigare (läkta) huddefekter
• Blank (glansig) hud
• Macererad (uppluckrad) hud
• Intakta vätskefyllda blåsor och/eller blåsbildning
• Huden kan kännas spänd eller svullen vid palpation
• Brännande, stickande, kliande eller smärta
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Kategori 1B: Kvarstående rodnad med kliniska tecken på infektion

Viktiga kriterier
• Skinflådd
Hudskadan kan synas som avskavd hud (kanske som resultat av att
vätskefyllda blåsor spruckit eller nötts bort).
Hudskadan kan vara diffus.

Ytterligare kriterier:
• Kvarstående rodnad
Rodnaden kan skifta i olika röda nyanser
Hos patienter med mörkpigmenterad hud kan huden vara blekare än
normalt, mörkare än normalt, eller rosa i färg.
• Markerade områden eller missfärgad hud efter tidigare (läkta) huddefekter.
• Blank (glansig) hud
• Macererad (uppluckrad) hud
• Intakt vätskefylld blåsa och/eller blåsbildning
• Huden kan kännas spänd eller svullen vid palpation
• Brännande, stickande, kliande och smärta

Kategori 2B: Skinnflådd med kliniska tecken på infektion
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Viktiga kriterier
• Kvarstående rodnad
Rodnaden kan skifta i olika röda nyanser
Hos patienter med mörkpigmenterad hud kan huden vara
blekare än normalt, mörkare än normalt, eller rosa i färg.

Viktiga kriterier
• Skinflådd
Hudskadan kan synas som avskavd hud (kanske som resultat av att
vätskefyllda blåsor spruckit eller nötts bort).
Hudskadan kan vara diffus.

• Tecken på infektion
Ses som en vit fjällning av huden (troligen en svampinfektion)
eller som satellitlesioner utanför fuktområdet (varblåsor omger
lesionen, indikerar en Candida albicans infektion).

• Tecken på infektion
Ses som en vit fjällning av huden (troligen en svampinfektion) eller som
satellitlesioner utanför fuktområdet (varblåsor omger lesionen, indikerar en Candida albicans infektion), synlig sårskorpa eller fibrin i sårbädd
(gul/brun/gråaktig), grönfärgad sårbädd (kan vara tecken på bakteriell
infektion med Pseudomonas aeruginosa), stor mängd sårvätska, varliknande sårvätska (var) eller blank sårbädd.

Ytterligare kriterier:
• Markerade områden eller missfärgning av huden efter tidigare (läkta) huddefekter
• Blank (glansig) hud
• Macererad (uppluckrad) hud
• Intakta vätskefyllda blåsor och/eller blåsbildning
• Huden kan kännas spänd eller svullen vid palpation
• Brännande, stickande, kliande eller smärta
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Ytterligare kriterier:
• Kvarstående rodnad
Rodnaden kan skifta i olika röda nyanser. Hos patienter med mörkpigmenterad
hud kan huden vara blekare än normalt, mörkare än normalt, eller rosa i färg.
• Markerade områden eller missfärgad hud efter tidigare (läkta) huddefekter.
• Blank (glansig) hud
• Macererad (uppluckrad) hud
• Intakt vätskefylld blåsa och/eller blåsbildning
• Huden kan kännas spänd eller svullen vid palpation
• Brännande, stickande, kliande och smärta
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