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Instruktioner åt personalen - Lokalvård av sår  
 Kom ihåg god handhygien före sårvård, under sårvård och efter sårvård. Byt handskar mellan 

varje arbetsskede.
 Smärtmedicinering ges vid behov före sårvård. Använd 2 % Xylocain-gel som bedövning av 

sårbotten. 
 Sträva till att hålla en jämn temperatur och fuktighet i såret. Sårförbanden avlägsnas precis före 

sårvård. 
 Förband som torkat fast på sårytan blöts försiktigt loss och läggs genast i avfallspåse. 
 Såret sköljs ca 1 – 3 minuter i 37 ° C vatten. Vattentrycket i duschen får inte vara för stark, så
      den skadar hudvävnaden. Såret kan även sköljas med uppvärmt koksalt.  
 Det är viktigt att avlägsna all död hudvävnad från sårbottnen. Före mekanisk rengöring 

Prontosan-kompress  ca 15 min rengör och mjukar upp död vävnad. Som hjälpmedel vid 
mekanisk rengöring kan användas tex. papegojpinsett, böjd sax, slev eller kyrett. Instrumenten 
rengörs alltid efter användning. 

 Sårbotten rengörs med Prontosanlösning efter mekanisk rengöring. 
 Vid misstanke om arteriella sår eller om patienten har diabetes, görs mekanisk rengöring efter 

läkarbedömning. 
 Om såret har riklig sekretion eller är infekterat, rengörs och byts förband dagligen. 

Bakterieodling vid behov.  
 Då såret blir renare och sekretionen minskar, förlängs vårdintervallerna och sårvården blir  

varsammare. Detta främjar den nya cellbildningen på sårytan. 
 Fördjupningarna sköljs med koksalt eller Prontosan och vid behov med hjälp av spruta och 

kateter.  
 Sårkanterna kan vid behov skyddas med ett tunt lager zinksalva och huden runtom såret med 

skyddande hudvårdsprodukt 

Idealiska egenskaper för sårvårdsprodukten
 Håller såret lagom fuktigt, temperaturen +37 ° C och surhetsgraden pH 6.5 – 6.7. 
 Främjer bildandet av granulations- och epitelceller.
 Skyddar såret mot utomstående mikrober och mekanisk påfrestning. 
 Avlägsnar död vävnad.  
 Absorberar effektivt sårsekret och skyddar sårområdet.
 Minimerar bakterietillväxten i såret.  I kroniska sår finns det alltid bakterier, de förökas ofta på 

sårytan, såkallad kolonisation. Ibland kan bakterier orsaka infektion. 
 Fastnar inte i såret och skadar inte  frisk vävnad.  
 Innehåller inte allergiframkallande medel. 
 Är förmånlig.
 Lätt att använda. 
 Behaglig för patienten.  

Val av sårvårdsprodukt sker enligt färgklassificieringen (VPK-M). 
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Svart sår 
Livlös, död hudvävnad som fastnat i såret. Målsättningen är att mjuka upp den nekrotiska vävnaden.

Lämpliga sårvårdsprodukter 
 hydrogel = Hypergel
 enzymologiska produkter = Iruxol
 polyuretanskumförband = Polymem

Kom ihåg skillnaden mellan diabetes- och ASO- patienter. För ASO- patienten räcker det med ett torrt  
sårförband på den torra nekrosen. 

Gult sår
Ett fibrintäckt sår, (färg från gräddvit till gulgrön). Sekretionen kan vara liten eller riklig. Såret kan 
vara varigt eller infekterat. Ett gult sår får inte förväxlas med ett infekterat sår.  Syftet är att 
rengöra sårytan.  

Antiseptiska medel kan användas under en kort tid, men dessa lämpar sej dock inte med enzymologiska 
produkter (Iruxol).  

För uppmjukning av ett torrt sår med beläggning  
 hydrogel = Purilon-gel, Prontosan-gel
 enzymologiska produkter = Iruxol 

För vård av ett gult sår med riklig sekretion  med hjälp av interaktiva förband
 hydrofiber = Aquacel
 polyuretanskumförband = Polymem
 hydrofobiskt förband = Sorbact ( sår med hålrum) 
 zinksalvstrumpa = ZipZoc 
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Rött sår
Granulationsvävnad, klarröd till färgen, sårytan grynig. Sår som renats från oönskad vävnad.
Sårförbandets syfte är att främja förnyelsen av hudvävnad genom att hålla såret fuktigt, med tex: 

 hydrofiberförband = Aquacel
 polyuretanskumförband = Mepilex, Allevyn, Biatain 
 hydrogel = Purilon 
 hydrocolloid = Duoderm (för sår med lite sekretion)  

Ljusrött sår
I slutskedet av sårläkningen har såret epitelisationsvävnad. Lämpligt sårförband:

 för ett sår med lite sekretion t ex ett tunt polyuretanskumförband = Mepilex lite, 
       hydrocolloid = Duoderm,
 nätförband = Mepitel, Jelonet, förband som inte fastnar i sårytan. 

Såret får läka i lugn och ro, onödiga förbandsbyten bör undvikas.  


