Rekommenderade förband för sårbehandling av diabetiska fotsår
Förbanden finns i fler storlekar än de som presenteras här. För ytterligare information
Sårsjuksköterskans Hemsida och Fickfolder SÅR-upphandlade produkter
Det är viktigt med tidig bedömning. Har inte diabetes fotsår visat något tecken till förbättring på 2
veckor bör remiss skickas till multidisciplinärt fotteam.

Diabetiska fotsår har inte alltid kliniska tecken på infektion och kan ha ett snabbt förlopp.
Sår- och förbandstyp

Funktion

Förbands- Landstingspris
storlek
(kronor)

Rena granulerade sår
Mepitel One siliconkompr.
Mepilex Lite

Icke vidhäftande sårbäddsskydd
Bevarar fukt i såret.
Finns i Border som är duschbart.

Sorbact kirurgiskt förband

7,5x10 cm
6x8,5 cm

29,00
17,44

5x7,2 cm

1,87

Lite till måttligt vätskande
Allevyn polyurethanskum
Absorberar, bevarar fukt, skyddar
10x20 cm
55,00
Allevyn adhesiv
sårkanter. Adhesiv =duschbart.
7,5x7,5 cm
13,80
Tegaderm Foam
Finns på rulle
10x60 cm
137,00
Tegaderm oval stjärna och wrap Små lättformade förband på ex tår
6,9x7,6 cm
17,50
polyuretanskum
6,9x6,9 cm
17,50
Vid blottlagda senor och ben kan förfuktad Aquacel med fuktspärr av exVitri sårdyna eller Tegaderm användas.

Torra sår
Hydrosorbgel i tub+
Hydrosorb(kompress)

Återfuktar/behåller fukt

15 gram
10x10 cm

Fuktig nekros

Överväg mekanisk revidering kontakta Sårsjuksköterska.

16,00
21,50

Hydrosorb-gel/Kompress
Mjukar upp nekrosen.
Se ovan
TenderWet active 24 ersätts
Innehåller Ringerlösning, klipp inte i
4 cm
9,60
med TenderWet Plus
förbandet. Oml var tredje dag
Vid torr nekros- skydda och bibehåll nekrosen torr med polyurethanskum.
Infekterade/
Sorbact och Aquacel innesluter vissa bakterier i förbandet, men är inte antiseptisk

Vätskande sår

Skydda sårkanter och hud under häfta med Secura

Aquacel-cellulosa kompress
Sorbact Binder svamp och
bakterier i väven
Elasto-gel

Absorberar vätska som omvandlas till
gel, bevarar fukt och skyddar sårkanter
Tamponad, gelförband och
kirurgiskt förband
Förbandet är tryckfördelande och stör
näringstillförsel till bakterier
Transporterar fukt till förband ovanpå
Duschbart
Rengör, befuktar och reducerar lukt
och bakteriers biofilm

Mepilex transfer
Mepilex Border
Prontosan Antiseptisk
spolningsvätska
Gel
Medihoney Antiseptisk honung Obs ej vid allergi mot bistick.
i tub el. kompress
Iodosorb Antiseptisk,
Absorberande stor mängd vätska

10x10 cm

29,00

2x50 cm
5x7,2 cm
10x10 cm

14,78
1,87
35,00

10x12 cm
10x10 cm
4 x40ml
1 x 350 ml
50 g
20 g
10x10 cm
6x4 cm

40,00
33,00
15,50/ st
72,00
195.00
84.50
98.00
54,40

Förband endast efter läkarordination eller kontakt med Sårombud/Sårsjuksköterska
Aquacel Ag Antiseptisk
Absorberande kompress med silver
5x5 cm
15,07
Promogran
Proteashämmande
28 cm²
110,00
 Använd aldrig helt täta förband på diabetiska fotsår (ex Douderm)
 Inga förband fungerar optimalt om inte avlastning i skon sker med tanke på sår och förband.
 Avlastande skor måste finnas för både inom- och utomhusbruk.

Rekommenderade förband för sårbehandling
För ytterligare information

- Sårsjuksköterskan Fickfolder SÅR-upphandlade produkter
Förbanden finns i flera olika storlekar än de som anges nedan. Kostnadseffektivitet beror
framför allt på tiden till läkt sår. Alltså mer på metod och omläggningsfrekvens än
förbandskostnad.
Att tänka på: Bensår är ett symtom


Ta reda på orsaken till såret och rikta behandling mot den bakomliggande orsaken.
Uppmärksamma läkningshämmande faktorer ex. ödem, tryck,malnutrition m.m.

Sår- och förbandstyp

Funktion

Förbandsstorlek

Pris
(kronor)

Rena granulerade sår

Skydda nybildad vävnad. Stör ej sårläkning med täta omläggningar. Rekommendation. 1ggr/v.
Silicon ger viss smärtlindring. Överväg transplantation med Pinch graft.
Cuticell Classic
Salvkompress
10x10 cm
1,79
Vitri sårdyna med
10x10
0,49
polyesterfolie
Mepitel One siliconkompr.
7,5x10 cm
29,00
Mepilex Lite finns även
Border =Duschbart
6x8,5
17,44
Border
Mepilex Border
Bevarar fukt i sårytan. Fastnar ej.
10x10 cm
33,00
Ocklusiva förband Bevarar fuktig miljö. Underlättar autolys. Använd aldrig helt täta förband
på diabetiska fotsår
Duoderm tunn
10x10 cm
13,60
Standard
10x10 cm
15,20
Lätt till måttligt vätskande



Skydda sårbädd/bevarar fuktig sårmiljö. Absorption av överflödig sårvätska.
Skydda omgivande hud med vertikalt uppsugande förband 2 cm över sårkant
alt.Secura barriärskydd 1 ml= 6.30 kr
Allevyn
Non adhesive
10x20 cm
55,00
Med häftkant, duschbart
7,5x7,5 cm
13,80
Allevyn Sacral eller Heel
Elasto-gel
Tegaderm Alginat
Mepilex Border

Speciellt utformad för sacral sår
Hälsår Best.via best.service
Tryckfördelande. Hämmar svamp
och bakterietillväxt
Alginatförband
Silicon, duschbart

S17x17 cm
H10x20 cm
10x10 cm

43,00
50,00
35,00

5x5 cm
10x10 cm

5,89
33,00

Måttligt till kraftigt vätskande
Absorbera riklig sårsekretion, skydda sårkanter och bevara fuktig sårmiljö.
Skydda omgivande hud med vertikalt uppsugande förband 2 cm över sårkant /. Secura 1 ml =
6,30 kr
Aquacel-cellulosa kompress Vertikal uppsugning, absorberar
10x10
29,00
bakterier.
cm
Allevyn
Vertikalt uppsugande.
Tegaderm Foam på rulle
Vertikalt uppsugande
10x60 cm
137,00
Mepilex Transfer
Transporterar överflödig vätska från
10x12 cm
40,00
kombineras med
såret. till abs förband ovanpå. Tunn,
absorptionsförband
fördel vid svår- bandagerade sår och

strålskador.
Curea P superabsorbent
Kan användas under kompression
10x10 cm
16,00
Vid blottlagda senor och ben kan förfuktad Aquacel med fuktspärr av Vitri sårdyna användas.
Torra sår Fuktig sårmiljö befrämjar celldelning och nybildning av vävnad.
Hydrosorb gel/
Återfuktar/behåller fukt
Gel 15 gram
16,00
Kompress
10x10 cm
21,50
Torr nekros
Skydda och behåll nekrosen torr med polyurethanskum till den lossnar.
Fuktig nekros
Överväg sårrevision, kontakta sårsjuksköterskan.
TenderWet active 24
Mjukar upp nekrosen. Oml var 3:e dag 4 cm
9,60
ersätts med Tender Wet
Plus
Hydrosorb-gel/kompress
Löser upp nekrosen, se ovan
Infekterade/vätskande sår
Mekanisk rengöring, Täta sårkontroller, Använd aldrig lokal antibiotika behandling.
Vid tecken på sårinfektion (värme, rodnad, svullnad, smärta, feber, lukt) sårodla innan
antibiotikabeh.
Iodosorb Antiseptika
Absorberande
6x4 cm
48,00
Medihoney Honung för
Obs ej vid allergi mot bistick
sårbehandling Antiseptika
Tub
20 g
84,90
Kompress
10x10
98,00
Prontosan
Rengör,fuktar och reducerar lukt,
6x40 ml
15,50/ st
sårspolningsvätska eller gel
påverkar bakteriens biofilm
350 ml
72,00
Gel
50 g
195,00
Antiseptika
Sorbact
Hämmar svamp och bakterier. Finns
7x7 cm
20,80
med gel
2x50 cm
14,78
och även som tamponad
Illaluktande sår
Carboflex
Absorberande kolförband
10x10 cm
31,00

Förband endast efter läkarordination eller kontakt med Sårombud/Sårsjuksköterskan
Aquacel Ag
Silver, absorberande
10x10 cm
43.99
Antiseptiska
Promogran
Proteashämmare, påskyndar granulation
28 cm²
110,00
- Sorbact och Aquacel innesluter vissa bakterier i förbandet, men är ej antiseptiska
Kompressionsbehandling
Kontrollera och värdera den arteriella cirkulationen före ödembekämpning.
Comprilan
Curimed Forte
Coban
Coban 2
Coban 2 Lite
Profore

Kortsträckt/lågelastisk till mobila
patienter, kan sitta nattetid
Långsträckt/högelastisk till immobila
patienter. Måste avlägsnas nattetid
Mellanelastisk häftar i eget material,
kan sitta nattetid
Flerlagersystem, tunt
Flerlagerssystem vid viss grad av
arteriell insufficiens
Flerlagersystem välj storlek efter
ankelomfång. Antalet bindor i

8 cm
10 cm
10 cm

12,90
15,70
22,10

10 cm

15,60
105,00
105,00

<18 cm
18-25 cm

125,00

Profore lite

kartongen varierar (3-5) efter
ankelomfång.
Flerlagerssystem vid viss grad av
arteriell insufficiens.
Kompressionsstrumpsystem klass 3

25-30cm
>30cm
18–25 cm

125,00
85

Ulcer Care
285,45
Kompressionsstrumpor
 För efterbehandling och förebyggande av sår. Finns i klass 1 till 4. Klass 1 (15-20
mmHg) utprovas av ssk. på vårdcentral. Klass 2-4 ordineras av läkare och utprovas av
Spec.avd
 Förväxla ej kompressionsstrumpa med stödstrumpa.
 Behandlingsstrumpa Comprinett (vit med hål vid tårna) är för trombosprofylax till
immobila patienter och håller inte trycket mer än 4-6 veckor (pris 29 kr/par).
Venosan klass 1 standard knä
Ett par
232,00
Venosan klass 2 standard
Ett par
244,00
knä
VAC riktlinjer och överenskommelse med kommunerna
http://intern.ltkronoberg.se/hem/HoS/HoSpersonal/VardrutinerPM/Hudsjukdomar/Vakuumassisterad-sarbehandling/
VAC omläggning och rutin finns i TILDA

