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Trenger vi å skylle såret? 

 



Er du sikker at du vil redusere alle 

bakterier i såret? 

 

 Sannsynligvis positiv å ha en viss mengde normal hudflora i såret 



Hvordan bestemmer vi hva vi skal 

gjøre? 

                       Magefølelsen 

 

                                    vs 

 

                      Expert Opinion 

 

                                    vs 

 

                    Scientific evidence 



Ikke ta alt for god fisk 

 



Mange veier til Roma… 

 



Det ideelle skyllemiddel 

 Hypoallergen 

 Ikke toksisk 

 Lett tilgjengelig 

 Billig 

 Stabil 



Kroppstemperert skyllevæske 

 Det tar ofte 40-60 minutter for såret å ha normal temperatur igjen 

 Det kan ta 3-5 timer før normal celledeling og makrophage funskjon 

gjenopptas  



Hvordan varme opp væsken? 

 



Bruk av skyllemiddel til å løsne 

bandasje 

 



Passiv skylling 

 



Passiv skyll 

 



Aktiv skylling 

 



 



Bruk av veneflon (eller nål) gir ofte 

arbeidstrykk > 8 psi 

 



Best med høy trykk? 

 > 8 psi trykk nødvendig for å løsne bakterie/ debris? 

 > 15psi kan skade vev 

 

 



Ingen evidens at høytrykksskylling er 

bedre for alle sår! 

 Kanskje bedre for urene sår 

 Bedre for å bli kvitt biofilm? 



Tilbake til det jeg egentlig skulle 

snakke om 

 



Vanlig springvann 

 



Vanlig vann er hypoton 

 Gjør det noe? 

 Noen mener at det kan skade cellene ( briste) 

 

 

 

 Noen mener at det kan gi mer smerter 

 

 

 (ingen bevis) 



Bakterier i vanlig springvann 

 Koliforme bakterier (tarmbakterier, men finnes også i jord og 

planterester) 



TV2 hjelper deg… 

 



Test av vannkvalitet i Bergen 21.01 

 



Test av vannkvalitet i Bergen 24.01 

 



Ofte mer bakterier når kranen 

åpnes 

 Flanagan et al., 1997:  

    La vannet renne 1 minutt før bruk. 



Hva gjør vi på sårpoliklinikk Stord? 

 



Hvor vannkvaliteten er usikker: 

Kok vannet i 1-2 minutt 

 



Ikke bruk springvann ved 

 Rene operasjonssår 

 

 Sår med blottlagt sene, ben eller metall 

 Ikke diabetes sår?  Ikke sår med mye nekrose? 



Saltvann 0.9% 

 Arbeidsjernet 

 Isoton 

 Ikke allergen 

 Lite effect på vanlig bakterieflora 

 Skader ikke vevet  

 

 

 

(Huxtable 1993; Lawrence 1997; Philips 1997; Joanna Briggs 1998).  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003861.pub3/full#CD003861-bbs2-0038
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003861.pub3/full#CD003861-bbs2-0043
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003861.pub3/full#CD003861-bbs2-0048
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003861.pub3/full#CD003861-bbs2-0041


Men visste du at 0,9% NaCl har en 

pH rundt 5,5? 



Ringer Lactat 

Sydney Ringer 

1835-1910 



Er Ringer`s  kanskje bedre enn 

saltvann?  

 

 

 6.5g NaCl, 0.42g KCl, 0.25g CaCl2 and 0.2g Natriumbikarbonat / Liter 
destillert vann.  

 

 pH 7,3 





Sjøvann? 

 



Ikke sjøvann ved: 

 



Super oksidert vann  

HClO , NaOCl 
 Dermacyn / Microcyn 



 



Dermacyn heter nå Microdacyn 60 



 



Super Oksygenert Vann 

 



Elektrolysert vann 

 

Viking Pure 1000 



Mange produsenter av 

«Superoxide» solutions 

 



Hypokrittsyre  HClO er ikke annet 

enn en svak klor løsning 

   Det er HClO som brukes i drikkevannet 

 Det er HClO som renser bassenget 

 Det er HClO som er den aktive del av tøy blekemiddel 



HClO produseres også i hvite 

blodlegemer når de ødelegger 

bakterier 
 



Bra for gjennomskyll under NPWT 

behandling? 

 



Hva sier vitenskapen om 

Elektrolysert vann? 

 SOW dreper mange bakterier 

 Tolereres svært godt = trygg 



Våre erfaringer fra sårpol Stord 

 Første inntrykk er god 

 

 Brukt med hell  

    på «håpløse sår» 

 

 

 Bra i underminerte  

    sår ,kanaler, fistler 

    

 

 Må brukes minst x 1/d 

 

 

 

 

 

 

Bilder fra Oculus  



Hydrogen Peroxid 3% 

 



Hydrogen peroxid? 

 Sannsynligvis IKKE skadelig for vev 

 Muligens noe kjemisk debriderings effekt 

 Muligens noe positiv innvirkning på mikrosirkulasjon 

 

 

 Men:  Skuffende lite effekt på bakterietall 



Jod holdig skyllevæske  

 Ikke tradisjon for det i Skandinavia 

 1% Povidon- Jod 

 Effektiv mot stafylokokker 

 OBS- allergier 

 OBS- gravide, nyfødte og pas. med tyroidea problemer 

 OBS- cytotoksisk? 



Jod holdig skyllevæske? 

 I Amerika er alt mulig! 



Klorhexidin Gluconat 

 Ikke egnet til behandling av kroniske sår 



Eddik? 

 



Eddiksyre 3-5% er effektiv mot 

pseudomonas 
 La det virke minst 15 min 

 Gjenta hver dag i 2- 10 dager 



Optima pH hudvask 

 pH 4 

 Tolereres godt 

 Billig 

 Sanns. god effekt på  

en rekke bakterier men dette er  

ikke undersøkt tilstrekkelig. 



Optima ph4 Studie Stord 

 Hvordan oppfører seg pH i såret? 

 Hvordan reagerer bakterier i såret? 



Midler mot Biofilm 

 Fungerer i prinsippet som oppvaskmiddel – forandrer 

overflatespenning (surfactant) 



Skyllemidler som bryter 

overflatespenning 

 Fungerer i prinsippet som oppvaskmiddel – forandrer 

overflatespenning (surfactant) 



Hvordan fungerer en 

surfactant 

 Hydrophobe & Hydrophile molekyler 



Super middel mot biofilm 

 



Det er ikke vanskelig å lage et middel 

mot biofilm!  Det er veldig enkelt! 

 

 

 

 Det vanskelige er å lage et middel som samtidig er skånsomt mot 

huden/ såret.! 



Super middel mot biofilm 

 Den tar knekken på alt biofilm! 100%! 



 



Såper? 

 Lactacyd    (Intimsåpe! Ikke Dusjkrem) 

 Anbefales ikke for alle typer sår 



Prontosan 

 Betain forandre overflatespenning av biofilmen og åpner den 

 Polyhexanid  er konserveringsmiddel og hemmer også bakteriene i 
såret 



Prontosan 

 



Ha realistiske forventninger 



Effekt av Betain/Polyhexanid 

(Prontosan) på Biofilm 

 

 

 Lenselink E. & Andriessen A 2010: 

Kontinuerlig applikasjon er mer effektiv en 15minutt vask ved sårskift 

 

 http://www.prontosan.co.uk/evidence.html 

 

 

 

 

http://www.prontosan.co.uk/evidence.html
http://www.prontosan.co.uk/evidence.html


Nye utfordrerer: Octenilin 

 



Octenilin 

 



 



Tilbudet av midler som påstår de 

kan rense biofilm er forvirrende…. 



Hva bruker vi på vår sårpoliklinikk? 

 (Springvann) 

 Nacl 0,9% 

 Dermacyn 

 Optima ph4 /Eddik 

 Prontosan 



Er du noe klokere nå? 

 



Kanskje det hjelper litt hvis jeg 

forteller hva vi ville gjort her… 

 



Hva ville vi sannsynligvis gjort 

 Mekanisk debridement 

 Biofilm middel for å skylle (Prontosan) 

 Mild antiseptisk middel  (Dermacyn) 

 Prontosan Gel 

 Skumbandasje 

 Kompresjonsbandasje 

 Skiftet ofte 



Bare 20 minutt til neste pause… 

 


