
SSáárasogsmeðferðrasogsmeðferð
Topical negative pressure therapyTopical negative pressure therapy

IngibjIngibjöörg Guðmundsdrg Guðmundsdóóttirttir

HjHjúúkrunarfrkrunarfrææðingurðingur
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Saga Saga ssáárasogsmeðferðarrasogsmeðferðar

•• GGöömulmul hugmyndafrhugmyndafrææðiði

•• Notað frNotað fráá miðri smiðri sííðustu ðustu ööldld

•• Mest svMest svíína rannsna rannsóóknirknir

•• ÍÍ nnúúverandi mynd frverandi mynd fráá 19971997
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HugtHugtöökinkin

•• Vacuum assisted closure Vacuum assisted closure 

•• Topical negative pressure therapyTopical negative pressure therapy

•• Negative pressure wound therapyNegative pressure wound therapy

•• SSáárasogsmeðferðrasogsmeðferð
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Hvað gerist Hvað gerist íí ssáárinu?rinu?
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ÁÁbendingarbendingar

•• Acut sAcut sáárr

•• KrKróónníísk ssk sáár r 

•• SykursýkissSykursýkissáárr

•• LegusLegusáárr

•• FFóótastasáár r 

•• BrunasBrunasáárr

•• SkurðsSkurðsáár, sýkt sem ekki grr, sýkt sem ekki gróóaa

•• UndirbUndirbúúningur fyrir hningur fyrir húúððáágrgrææðslur og flipafðslur og flipafæærslurrslur
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FrFráábendingarbendingar

•• ““BotnlausirBotnlausir”” fistlarfistlar

•• StStóór sr sáár með drepi r með drepi 

•• ÓÓmeðhmeðhööndluð beinsýkingndluð beinsýking

•• Ekki yfir Ekki yfir ææðar, sýnileg lðar, sýnileg lííffffææri, taugar eða ri, taugar eða 
samtengingarsamtengingar

•• Illkynja sIllkynja sáárr

•• BlBlææðandi sðandi sáárr

•• SSáár hjr hjáá sjsjúúklingum með blklingum með blææðingavandamðingavandamááll
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Kostir og gallarKostir og gallar

•• Hraðari sHraðari sáárgrrgrææðslaðsla

•• Styttir legutStyttir legutíímann mann áá sjsjúúkrahkrahúúsi si 

•• FFæærri skiptingar, hagur sjrri skiptingar, hagur sjúúklinga og starfsfklinga og starfsfóólkslks

•• Engin lyktEngin lykt

•• BakterBakterííur komasti hvorki inn nur komasti hvorki inn néé úútt

•• Dýr meðferðDýr meðferð

•• Getur valdið skaðaGetur valdið skaða
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FylgikvillarFylgikvillar

•• Verkir (12%)Verkir (12%)

•• HHúúðvandamðvandamáál (11%)l (11%)

•• BlBlææðingðing

•• Skert lSkert líífsgfsgææði? ði? –– áávalt tengdur við tvalt tengdur við tæækiki
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UmbUmbúúðir og tðir og tæækiki
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UmbUmbúúðirnarðirnar

•• Til margskonar umbTil margskonar umbúúðirðir-- svampar og grisjursvampar og grisjur

•• MikilvMikilvæægt að fylgja leiðbeiningum frgt að fylgja leiðbeiningum fráá
framleiðendumframleiðendum

•• HHæægt að gera mikinn skaða með rangt lgt að gera mikinn skaða með rangt löögðum gðum 
umbumbúúðumðum
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SSááraskiptingarraskiptingar

�� MikilvMikilvæægt að hreinsa sgt að hreinsa sáárið velrið vel
�� SnSnííða svampinn/grisjuna aðeins minni en sða svampinn/grisjuna aðeins minni en sááriðrið
�� Verja hVerja húúðina umhverfis sðina umhverfis sááriðrið

�� Cavilon non sting barrierCavilon non sting barrier

�� KKöökurkur

�� Leggja filmuna yfir, ekki strekkjaLeggja filmuna yfir, ekki strekkja
�� Gera gat Gera gat áá filmuna, nfilmuna, nóógu stgu stóórt og leggja rt og leggja 

blblööðkuna yfir.ðkuna yfir.

Daglegt eftirlit með tDaglegt eftirlit með tæækinukinu

•• Skoða slSkoða slööngur og safnhngur og safnhóólf reglulega, amk 1x lf reglulega, amk 1x áá
vaktvakt

–– Magn vMagn vöökvakva

–– liturlitur

•• Fylgjast með að stillingar Fylgjast með að stillingar áá ttæækinu skinu sééu ru rééttarttar

•• Skoða umbSkoða umbúúðirðir



Eftirlit með sjEftirlit með sjúúklingnumklingnum

•• LLíífsmfsmöörkrk

•• Meta merki um sýkinguMeta merki um sýkingu

•• Meta vMeta vöökvajafnvkvajafnvæægi ef mikill vessigi ef mikill vessi

•• HHúúðin umhverfis sðin umhverfis sááriðrið

•• VerkirVerkir

•• SkrSkrááning mikilvning mikilvæægg

Takk fyrir Takk fyrir ☺☺


