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GP mars 2006GP mars 2006

Wound Bed PreparationWound Bed Preparation

GP mars 2006GP mars 2006

SSáár er ekki sjr er ekki sjúúkdkdóómurmur

SSáár er afleiðing r er afleiðing 
sjsjúúkdkdóóma og/eða ma og/eða 

ááverkaverka
GP mars 2006GP mars 2006

GGóóð sð sáárameðferð felur rameðferð felur íí sséér aðr að

Greina undirliggjandi orsGreina undirliggjandi orsöök sk sáársrs
MeðhMeðhööndla orsakaþndla orsakaþæættitti
MeðhMeðhööndla sndla sáárið sjrið sjáálftlft
Fyrirbyggja að sFyrirbyggja að sáár komi og/eða endurtaki sig r komi og/eða endurtaki sig 
FrFrææða sjða sjúúklinga, aðstandendur og samstarfsfklinga, aðstandendur og samstarfsfóólklk

GP mars 2006GP mars 2006

Ýmsir þÝmsir þæættir sem geta haft ttir sem geta haft ááhrif hrif áá
ssáárgrrgrææðslunaðsluna

Staðbundnir þStaðbundnir þæættirttir
–– Það sem er að gerast Það sem er að gerast íí ssáárabeðinurabeðinu

SystemSystemíískir þskir þæættirttir
–– Það sem er að gerast Það sem er að gerast íí llííkamanumkamanum

GP mars 2006GP mars 2006

ÞÞæættir sem tefja sttir sem tefja sáárgrrgrææðsluðslu
Staðbundnir þStaðbundnir þæættirttir

Dauður vefur Dauður vefur 
AðskotahlutirAðskotahlutir
BakterBakterííurur
VerkirVerkir
Langvarandi bLangvarandi bóólgusvlgusvöörunrun
Þurrkur Þurrkur íí ssáárabeðirabeði
Mikill vessi Mikill vessi úúr sr sááriri
ÓÓheilbrigðir sheilbrigðir sáárabarmarrabarmar
Þrýstingur Þrýstingur áá eða eða íí ssáárabeðinurabeðinu
LLáágt hitastig gt hitastig íí ssáárinurinu
BjBjúúgurgur
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GP mars 2006GP mars 2006

Ýmsir þÝmsir þæættir sem geta haft ttir sem geta haft ááhrif hrif áá
ssáárgrrgrææðslunaðsluna

Staðbundnir þStaðbundnir þæættirttir
–– Það sem er að gerast Það sem er að gerast íí ssáárabeðinurabeðinu

SystemSystemíískir þskir þæættirttir
–– Það sem er að gerast Það sem er að gerast íí llííkamanumkamanum

GP mars 2006GP mars 2006

ÞÞæættir sem geta haft ttir sem geta haft ááhrif hrif áá
ssáárgrrgrææðsluðslu

Almennir þAlmennir þæættirttir

HaemodynamikHaemodynamik
Aldur Aldur 
NNææringarringaráástand stand 
ReykingarReykingar
SjSjúúkdkdóómarmar
Lyf Lyf 
GeislarGeislar
Hreyfigeta / virkniHreyfigeta / virkni
SSáálflféélagslegir þlagslegir þæættirttir

GP mars 2006GP mars 2006

Wound Bed PreparationWound Bed Preparation

T  T  TTissue managementissue management
I    I    IInflammation and nflammation and IInfection controlnfection control
M  M  MMoisture balanceoisture balance
E   E   EEpithelial (edge) advancementpithelial (edge) advancement

GP mars 2006GP mars 2006

Hreinsun sHreinsun sáára ra -- TilgangurTilgangur

FjarlFjarlæægja dauðan vefgja dauðan vef
FjarlFjarlæægja baktergja bakterííurur
FjarlFjarlæægja gja óóhreinindi eða aðskotahlutihreinindi eða aðskotahluti

GP mars 2006GP mars 2006

Hreinsun sHreinsun sáárara

Mekanisk hreinsunMekanisk hreinsun
Kirurgisk hreinsunKirurgisk hreinsun
Hreinsun með hjHreinsun með hjáálp umblp umbúúðaða
–– AutolysaAutolysa
–– osmosmóósasa
Hreinsun með hjHreinsun með hjáálp flugnalirfalp flugnalirfa

GP mars 2006GP mars 2006

Skolun eða mekanisk hreinsunSkolun eða mekanisk hreinsun

Saltvatn                      Saltvatn                      
við sterilar skiptingarvið sterilar skiptingar

Kranavatn  volgt             Kranavatn  volgt             
við hreinar skiptingarvið hreinar skiptingar
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GP mars 2006GP mars 2006

Hver er Hver er áávinningur af hreinni vinningur af hreinni 
meðferð ?meðferð ?

Notum meira magn vatnsNotum meira magn vatns
TilbTilbúúið við rið við réétt hitastigtt hitastig
Minni kMinni kææling ling íí ssáárabeðirabeði
UmhverfisvUmhverfisvæænnanna
ÓÓdýraradýrara
Betri Betri áárangur?rangur?
Minni dramatMinni dramatíík?k?
Minni hMinni hæætta tta áá sýkingum ?sýkingum ?

GP mars 2006GP mars 2006

Hvað ber að hafa Hvað ber að hafa íí huga?huga?

HandþvotturHandþvottur
Hreinsun, geymsla og meðhHreinsun, geymsla og meðhööndlun ndlun ááhaldahalda
Geymsla og meðhGeymsla og meðhööndlun sndlun sááraumbraumbúúðaða
Hreinleiki kranavatnsHreinleiki kranavatns
LLááta vatn renna ta vatn renna íí tvtvæær mr míínnúúturtur
Fylgja verklagsreglum vinnustaðar Fylgja verklagsreglum vinnustaðar 
SSáár sem hugsanlega nr sem hugsanlega náá niður niður íí dýpri vefjaldýpri vefjalöög g áá
að meðhað meðhööndla steriltndla sterilt

GP mars 2006GP mars 2006

Hvað með sýkt sHvað með sýkt sáár ?r ?

Sýkingu ber að meðhSýkingu ber að meðhööndla með ndla með 
sýklalyfjum um munn eða sýklalyfjum um munn eða íí ææðð
Yfirleitt ekki mYfirleitt ekki mæælt með sýklalyfjum lt með sýklalyfjum 
staðbundið  staðbundið  

GP mars 2006GP mars 2006

HenHenæær er sr er sáár sýkt ?r sýkt ?

Mengun Mengun -- ContaminationContamination
–– Ein og ein bakterEin og ein bakterííaa

Sýklun  Sýklun  -- ColonisationColonisation
–– BakterBakterííur fjur fjöölga slga séér r áán viðbragða hýsilsn viðbragða hýsils

Sýking Sýking -- InfectionInfection
–– BakterBakterííur ur íí lifandi veflifandi vef

GP mars 2006GP mars 2006

HHæægt er að minnka sýkingarhgt er að minnka sýkingarhæættuttu

Auka mAuka móótsttstööðu hýsils ðu hýsils 
–– Almennt heilsufar, nAlmennt heilsufar, nææring, hreyfing, virkni o.fl.ring, hreyfing, virkni o.fl.

GGóóð sð sáárahreinsunrahreinsun
FjarlFjarlæægja dauðan vefgja dauðan vef
Tryggja sem best blTryggja sem best blóóðflðflææði að sði að sááriri
Draga Draga úúr bjr bjúúgg
HANDÞVOTTURHANDÞVOTTUR

GP mars 2006GP mars 2006

UmbUmbúúðirðir
Til hvers notum við þTil hvers notum við þæær?r?

Taka við vessa og blTaka við vessa og blóóðiði
Halda raka og hlýju að sHalda raka og hlýju að sááriri
Verja sVerja sáár fyrir hnjaskir fyrir hnjaski
Verja sVerja sáár fyrir bakterr fyrir bakterííumum
Hreinsa sHreinsa sáárr
Draga Draga úúr verkjumr verkjum
Draga Draga úúr lyktr lykt
Minna sjMinna sjúúkling kling áá ssáárr
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GP mars 2006GP mars 2006

RRöök sk sáárgrrgrææðslaðsla

SSúú aðferð sem aðferð sem 
viðurkennd er viðurkennd er íí dag sem dag sem 

áákjkjóósanlegasta sanlegasta 
ssáárameðhrameðhööndluninndlunin

GP mars 2006GP mars 2006

UndantekningUndantekning

BlBlóóðþurrðarsðþurrðarsáár r áá ffóótumtum
Svartar þurrar nekrSvartar þurrar nekróósursur

GP mars 2006GP mars 2006

Hvað einkennir góðar umbúðir?

Sveigjanlegar
Sníðanlegar
Draga í sig vessa
Halda í sér vessa
Halda raka að sári
Vernda sárabarma
Festast ekki í sári

GP mars 2006GP mars 2006

Umbúðir
Hydrocolloidar (kökur)
Þörungar / Hydrofiberumbúðir
Svampar
Gel
Filmur 

Húðvörn
Umbúðir með virkum efnum t.d. Silfri, joði, 
enzýmum o.fl.
Salvagrisjur, silikon net

GP mars 2006GP mars 2006

Hydrokolloidar – kökur
Með fyrstu lokuðu umbúðum sem komu á markað

Vatnsheldar
Mynda gel
Festast ekki ofan í sári
Draga úr sársauka
Autolysa
Hvetur nýmyndun æða
Hætta á soðnum sárabörmum
Á lítið til meðalvessandi sár
Fyrirbyggja núning
Þykkar og þunnar – margs konar lögun
ALDREI HYDROCOLLOIDA  Á SYKURSÝKISÁR

GP mars 2006GP mars 2006

Þörungaumbúðir -Alginatar
Þæfðar plötur og lengjur unnar úr brúnþörungum
Á meðal og mikið vessandi sár
Verndar sárabarma
Gott ofan í holur
Festast ekki ofan í sári ef loft kemst ekki að
Þurfa festibúnað t.d. filmu
Innihalda Calsíumjónir
Mynda gelkennt yfriborð þegar þær blotna
Halda þó alltaf lögun sinni
Eiga að jafnaði að ná út fyrir sárabarma
Heftir blæðingu 
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GP mars 2006GP mars 2006

Hydrofiberumbúðir (Aquacel)

Þæfðar plötur og lengjur unnar úr cellulosa (lík 
innihaldsefni og kökur)
Á meðal og mikið vessandi sár
Verndar sárabarma
Gott ofan í holur
Festast ekki ofan í sári ef loft kemst ekki að
Þarf festibúnað t.d. filmu
Verða að geli þegar þær blotna (laga sig vel að)
Eiga að jafnaði að ná út fyrir sárabarma 

GP mars 2006GP mars 2006

Svampumbúðir
Poliuretan svampur sem snýr að sárinu 
Stundum er hydrokolloid eða silikon húð sem snýr að 
sári 
Ógegndræp filma á yfirborði 
Með eða án límkants
Á meðal til mikið vessandi sár
Verndar sárbarma
Má nota með geli og með þörungum eða 
hydrofiberumbúðum
Festast ekki ofan í sári
Þarf festibúanað ef ekki er límkantur

GP mars 2006GP mars 2006

Hydrogel

Vatn með hleypiefnum
Gefa raka
Stuðla að niðurbroti
Draga úr sársauka
Má nota á grunn og djúp sár
Alltaf með öðrum umbúðum, s.s. 
Hydrokolloidum, filmu eða svampi

GP mars 2006GP mars 2006

Filmur

Vatnsheld filma
Festibúnaður á þörunga, aquacel og 
svampa
Einar og sér á sár sem vessa mjög lítið
Fyrirbyggja núning

GP mars 2006GP mars 2006

HHúúðvðvöörnrn

ZinkZinkááburðirburðir
Filmur til að bera Filmur til að bera áá hhúúðð
–– Cavilon No sting barrierfilmCavilon No sting barrierfilm

GP mars 2006GP mars 2006

Virk efni Virk efni íí umbumbúúðumðum
–– Silfur, Joð, Kol, EnsSilfur, Joð, Kol, Ensíím o.fl.m o.fl.

SalvagrisjurSalvagrisjur
SilikonnetSilikonnet



Meðferð langvinnra sára 17. mars 2006

Guðbjörg Pálsdóttir 6

GP mars 2006GP mars 2006

Svart drep

GP mars 2006GP mars 2006

SykursýkisSykursýkisáárr

GP mars 2006GP mars 2006

Fibrin og drep Fibrin og drep -- þurrt og seigtþurrt og seigt

GP mars 2006GP mars 2006

Gult Gult -- dautt dautt –– vessandi vessandi 

GP mars 2006GP mars 2006

Rautt Rautt -- blblææðandiðandi

GP mars 2006GP mars 2006

Mikið vessandi venusMikið vessandi venusáárr
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GP mars 2006GP mars 2006

Rautt granulerandi og vessandiRautt granulerandi og vessandi

GP mars 2006GP mars 2006

Bleikt Bleikt –– epithel epithel –– llíítið vessanditið vessandi


