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Omläggning vid sårbehandling med
undertryck (NPWT)
Smith & Nephew är vår leverantör av undertryckspumpar, Renasys Touch och
PICO.
Till pumparna får bara användas det material som Smith & Nephew
rekommenderar och tillhandahåller. Se sortimentslista.
Andra förband, ex förband som blir gel eller är för täta kan göra att
undertrycket inte alls fungerar i pumpen. Det är en avvikelse att använda
förband som inte ska vara till dessa pumpar.
Tänk på att lämna pumpen rengjord enligt rutin från bruksanvisning, komplett
och återställd till förinställning när behandlingen avslutats.
Viktigt med start och stoppdatum så det inte blir extra kostnader för att vi
glömt!
Frågor och svar från Smith&Nephew
Hur snabbt skall PICO-patient tillbaka för ny omläggning om pumpen slutar
fungera?
Svar: Vid all användning av fyllnadsmaterial (gas eller skum) och aktiv
behandling med negativt tryck, skall byte av fyllnadsmaterial ske 2-3
ggr/vecka. Detta för att förhindra att skummet växer fast samt förhindra växt
av mikroorganismer.
Vad gör vi om pumpen slutar att fungera?
En patient som fått PICO med fyllnadsmaterial och där pumpen slutar fungera,
ska läggas om så snart det är praktiskt möjligt. Om det är mitt i natten kan man
vänta till morgonen dagen efter. PICO utan aktiv pump, fungerar som ett
vanligt avancerat förband och låter vätska i form av vattenånga avdunsta
genom den semipermeabla toppfilmen. Dock inte lika effektivt som om
pumpen varit i gång, inte heller får man de andra positiva effekterna som man
eftersträvar med en aktiv undertrycksbehandling.
Vid användning av en vanlig stor pump, har den semipermeabla filmen
mindre porstorlek än den semipermiabla toppfilmen hos PICO. Mängden
vätska som kan avdunsta i form av vattenånga, om pumpen slutar fungera, är
därför mera begränsad och omläggning bör ske inom 2 timmar vid användning
av skum. Gasväv kan ligga kvar till dagen därpå då den innehåller PHMB som
hämmar tillväxt av mikroorganismer i sårfyllnadsmaterialet. Lokala riktlinjer
styr också omläggningsfrekvensen.
Behöver ni utbildning på hur pumparna fungerar och vilka förband som
ska användas när, så kontakta företaget, tfn 031-746 58 00.
Möjlighet till utbildning/information finns också.
Den 25 september kl. 10.00–16.00 Öppet Hus Förband KTC Växjö
Den 27 september kl. 10.00–16.00 Öppet Hus Förband KTC Ljungby
Den 7 december KTC Växjö kl. 9.00 - 14.00 Teori och workshop, 3
tillfällen.
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