Upphandlade sårbehandlingsprodukter och bindor i LiV
Sårvårdsprodukter

* = Duschbara

Används framför allt vid
Postoperativa sår/rena sår

Produkt
* Tegaderm
* Opsite Post-Op
* Post-Op Visible

Rena sår
Rena eller fibrinbelagda sår, lätt till måttligt
vätskande, dock försiktighet vid diabetes
eller arteriella sår
Rena eller fibrinbelagda djupa, rikligt
vätskande sår
Rena, fibrinbelagda eller smärtsamma
måttligt vätskande sår

Rena eller infekterade vätskande sår

Torra till minimalt vätskande sår

Fibrinbelagda, nekrotiska eller smärtsamma

Infekterade sår

Svampinfektion
Infekterade och vätskande sår

* Sorbact Kirurgförband

Typ av kategori
Polyuretanfilm,
Polyuretanfilm med sårbäddsskydd
Vattentät film med hög genomsläpp av
vattenånga med nätformad högabsorberande dyna
Filmförband m sorbactpad

Mepore
Jelonet
Mepitel One
Duoderm Standard
Duodermpasta

Fixationsförband med sårbäddsskydd
Salvkompress
Silikonkompress
Hydrokolloid
Hydrokolloidpasta

Allevyn Plus Cavety

Polyuretanskum

Mepilex
* Mepilex Border

Polyuretanskum med silikonhäfta
Polyuretanskum med silikonhäfta/superabsorbenter

Aquacel kompress eller
Aquacel tamponad
Sorbact
Mepilex lite

Hydrofiber
Förstärkt Hydrofiberband
Bakterie och svampbindande förband
Polyuretanskum (tunt lager) med
silikonhäfta
Polyuretanskum med silikonhäfta/film
Hydrogel
Hydrogel plus Kalium alginat
Sårgel /löser biofilm,fibrin o nekroser i
sår

Mepilex Border lite
Intra Site gel
8g
Purilon gel
15 g
Prontosan gel
30 ml
Prontosanlösning
Sorbact kompress
Sorbact Absorbtionsförband
Sorbact gelkompress
Sorbact kompress eller
tamponad
Sorbalgon

Infekterade, måttligt vätskande,
illaluktande sår

Carboflex

Nekrotiska, infekterade, fibrinbelagda sår
OBS! Läkarordination
Svårbehandlade infekterade sår typ MRSA
och VRE
OBS! Läkarordination

Tender Wet /kuddar
rund el fyrkantig
Aquacel Ag
Mepilex Ag

Bakterie och svampbindande förband
Kompress plus hydrogel

Kalciumalginatkompress
Absorberande sårbäddsskydd av
alginat/hydrofiber/kolfilter/polyacrylskikt/film
Superabsorbent /PHMB
Hydrofiber /Joniserat Silver, bakterie
och svampbindande förband
Polyuretanskum med silikonhäfta/joniserat Silver

Lätt vätskande sår även i kombination med Solvaline N
annan sårvårdsprodukt/även som fuktspärr

Absorptionsförband icke vidhäftande

Rikligt vätskande sår

Absorbent

Absorptionsförband

Rikligt vätskande sår

Mepilex transfer

Skydda ren, frisk eller skadad hud från
kroppsvätskor och maceration

Secura spray
Applikatorpinne

Vätskegenomsläppligt silikonförband/
Innerförband som kombineras med
abs förband som tar hand om vätskan
Barriärfilm
innehåller ej alkohol

28ml
1ml

Tycksårsförband
Kombination av Skyddande, Upprensande och Absorberande förband
Används framför allt vid

Skyddande

Trycksår
Stadium 2

Tegaderm
DuoDerm Extrathin
DuoDerm Signal
Upprensande

Trycksår
Stadium 3

IntraSite gel
Aquacel
Tender Wet

Trycksår
Stadium 4

IntraSiteGel
Aquacel
DuoDerm pasta
Allevyn Plus Cavety
Tender Wet

Absorberande

* Tegasorb Sacral
* Tegaderm Foam Adhesive
* Aquacel Foam
* Mepilex Border Sacrum
* Tegaderm Foam Adhesive
* Aquacel Foam
* Mepilex Border Sacrum

Bindor
Används framför allt vid

Produkt

Typ av kategori

Venösa och/eller lindrigt arteriella sår hos
mobiliserade patienter

Rosidahl

Lågelastisk

Vid dubbelbandagering på venösa bensår

Porelast

Lågelastisk klisterbinda

Venösa bensår

Coban

Mellanelastisk/självhäftande

Venösa sår immobiliserad patien

Elodur Forte

Högelastisk

Venösa bensår
Amputationslindring
Polstervadd

Pro Guide
Lastodur Medium
Soffban Natural

Binda med sträckindikator
Amputation
Polstring

Vid all sårbehandling är det viktigt att använda rätt förband till rätt sår
Förbandet skall vara både patientvänligt, befrämja sårläkningen och vara kostnadseffektivt.
Man måste också tänka på att inte byta för ofta – sår i läkningsprocessen behöver ”få vara i fred”
Byt när förbandet är ”mättat” så att förbandet får vara verksamt fullt ut.
Detta är olika mellan förbanden, beroende på vad de innehåller för material. En generell regel är ju att hela
förbandet ska vara förbrukat innan nästa byte, om man byter oftare har man valt fel förband.
Det skiljer sig mellan olika förband hur man ser detta,
ex en del fyller upp sig som en bubbla, andra gelar sig, andra byter färg
Läs produktinformationen på produktbladen i Praktisk Handbok i sårbehandling!
Sårhandboken ligger på Smittskydd Värmlands webbplats:
http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten/Smittskydd/Vardhygien/Hygienrutiner/Sarhandboken/
Information på intranätet: http://livlinan.liv.se/Vart-arbetssatt/Verksamhet-ochutforande/Patientsakerhet/Forebyggande-arbete/Expertgrupper-patientsakerhet/Sarbehandling/
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