
Måttligt vätskande sår. Grunda sårhålor. Mellan tår. 
Måttligt till rikligt vätskande sår.
Fibrinbelagda, nekrotiska eller smärtsamma sår. Upprensande.

Illaluktande sår.
Infekterade illaluktande sår.

Rena eller fibrinbelagda sår. Måttligt – rikligt vätskande sår. Tar viskös vätska. 
Rena eller fibrinbelagda sår. Rikligt vätskande sår.
Rena eller fibrinbelagda sår. Lätt – måttligt vätskande sår. 

Rikligt vätskande sår i kombination med abs-förband. 
Rena eller fibrinbelagda sår. Måttligt – rikligt vätskande sår. Upprensande.
Vätskande, koloniserande och infekterade sår. Mot svampinfektioner i hudveck.
Ytliga rena sår. Brännskador. Sårbäddsskydd. 
Absorptionsförband med superabsorbenter.
Vid fibrinbelagda sår.
För att ta bort biofilm.

Kompressionsförband 
Rekommenderad linda

 
Användes framförallt vid

Kortsträckt (lågelastiska)  Pütterflex, Pütterbinda Venösa och måttligt arteriella sår hos uppegående patient. 
Långsträckt (högelastiska) Lastodur strong Venösa sår hos immobiliserad patient.
 

Preparattyp Rekommenderat Användes framförallt vid 
preparat

Alginatförband Algisite M Måttligt vätskande sår. Grunda sårhålor. Mellan tår. 

Fiberförband Aquacel extra, Exufiber Måttligt till rikligt vätskande sår.

Sårgel Intrasite gel Fibrinbelagda, nekrotiska eller smärtsamma sår. Upprensande.

Kolförband Carboflex, Askina Carbosorb Illaluktande sår.
Zorflex Infekterade illaluktande sår.

Polyuretanskum Mepilex XT Rena eller fibrinbelagda sår. Måttligt – rikligt vätskande sår. Tar viskös vätska. 
Aquacel Foam Rena eller fibrinbelagda sår. Rikligt vätskande sår.
Allevyn, Mepilex, Askina Foam, Rena eller fibrinbelagda sår. Lätt – måttligt vätskande sår. 
Cutimed Siltec, Biatain

Övrigt Mepilex Transfer Rikligt vätskande sår i kombination med abs-förband. 
PolyMem Rena eller fibrinbelagda sår. Måttligt – rikligt vätskande sår. Upprensande.
Sorbact Vätskande, koloniserande och infekterade sår. Mot svampinfektioner i hudveck.
Jelonet, Atrauman, Mepitel One Ytliga rena sår. Brännskador. Sårbäddsskydd. 

Absorptionsförband Kliniderm superabsorbent Absorptionsförband med superabsorbenter.

Sårrengöring Debrisoft Vid fibrinbelagda sår.
Prontosan För att ta bort biofilm.

Kompressionsförband Rekommenderad linda Användes framförallt vid

Kortsträckt (lågelastiska) Pütterflex, Pütterbinda Venösa och måttligt arteriella sår hos uppegående patient. 

Långsträckt (högelastiska) Lastodur strong Venösa sår hos immobiliserad patient.

Basutbud



I Kompetensgrupp Sår finns representanter från olika verk-
samheter inom Region Örebro län och länets kommuner.
Syftet med sårbehandlingskortet är att ha ett begränsat antal 
produkter på varje enhet som handlägger sår och att på så 
vis få en väl fungerande vårdkedja. 
Gruppen har utarbetat en lista över rekommenderade sår -
omläggningsmaterial. Den grundar sig på den senaste upp- 
handlingen av sådant material som Region Örebro län gjort 
2018 tillsammans med Landstinget Dalarna, Landstinget 
Sörmland, Region Västmanland och Region Uppsala.

Observera att det endast är rekommendationer!                              
I många fall kan byte ske till annat fabrikat inom samma 
förbandsgrupp.

Kortet är utformat för att tydligare stämma med ansvars-  
fördelningen vad gäller produkter för sårbehandling.
Basutbudet – utgör grundutrustning i kommunen och  
bekostas av respektive enhet.
Avancerade sårförband – används tidsbegränsat
på rätt indikation och bekostas av Region Örebro län  
(ordinatören).

Kompetensgrupp Sår Örebro län
Läkemedelskommittén Region Örebro län

Sårbehandling 
Rekommenderade produkter

i Örebro län

Vid infekterade sår:
Jodpreparat  Iodosorb

Läkningsstimulerande: 
Kollagen Cutimed Epiona
Biogel Woulgan

Avancerade sårförband

För alternativa sårprodukter och mer detaljerad 
information, var god se boken Sårbehandling
av M. Grauers, C. Lindholm.

Avancerade sårförband bör endast användas efter  
ordination från läkare.

Detta kort kan rekvireras från Läkemedelskommittén Region Örebro län.
(Ann-Britt Lundbäck, tel 019/602 3512)                                       2018-09-03


