Hurtigere sårheling - færre smerter - enkel i brug

Patientcase: sår på crus
Kort sygehistorie
78-årig kvinde med sår på crus - årsag ukendt. Ellers rask og rørig.
Sårdebut november 2018. Igennem forløbet behandlet med forskellige avancerede sårprodukter med blandet effekt:
Biofilm-nedbrydende gel, Jodholdig pasta, Honning, Hydrofob bandage, Gelfiber-skumbandage etc.
Kompressionsbehandling igennem hele forløbet i form af 2-lags behandlerstrømper.
Tværsektorielt forløb
Veneklinik: ingen behandlingsforslag
Sårambulatorie x flere: ingen nye behandlingstiltag

Organisatorisk
Der er oplevet manglende kontinuitet i behandlingen grundet mange
forskellige behandlere. Nu tilsyn hos fast sygeplejerske i sygeplejeklinik.

Sårbeskrivelse ved projektstart - 3/5 2019
Sår lokaliseret foran på højre crus. Sårbund med granulationsvæv.
Lidt massivt fibrin i kanten. Moderat ekssuderende.
Hudomgivelser alderssvarende, ingen eksem eller tør hud.
Har af og til jagende smerter i såret.
Sår og hudomgivelser soigneres med debrideringsserviet, og huden smøres med creme.
Tidsforbrug ca. 15 min / skift.
Gennem de sidste ca. 24 uger tilsyn og skift af bandage 3 gange ugentligt.
Sårstørrelse: 14,12 cm2
Starter behandling med PolyMem MAX.

Dag 0

13/5 2019
Sårbunden er næsten i hudniveau, anvender PolyMem MAX.
Sårstørrelse: 7,59 cm2
Ingen debridering - huden soigneres og smøres med creme.
Tidsforbrug ca. 6 min./skift
I første uge nedsættes skifteintervallet til 2 gange ugentligt.
Fortsætter med PolyMem MAX.
Dag 10

23/5 2019
Såret i hudniveau. Flot granulationsvæv over hele sårfladen.
Sårstørrelse: 6,81 cm2
Har forsøgt med PolyMem Standard, da såret ikke væsker nok
til PolyMem MAX og skift 2 gange ugentligt.
Oplever dog ved dette skift at kanterne virker macererede.
Skifter tilbage til PolyMem MAX, nedsætter skifteintervallet til 1 gang ugentligt.
Såret viser gode tegn på heling, mindskes i omkreds med 40,5 % pr. uge
fra d. 3.5. til 23.5. (= 20 dage)

Dag 20

11/6 2019
Fortsat fin indheling. Mangler blot epithelisering.
Sårstørrelse: 3,2 cm2
Fortsætter skift 1 gang ugentligt med PolyMem MAX.

Dag 39

9/7 2019
Godt 2 mdr. efter opstart af behandling med PolyMem er såret helet uden gener.
Der har ikke været smerter på noget tidspunkt under behandling med PolyMem,
hvor pt. tidligere kunne mærke jag fra såret.
Der er fra projektstart til sårheling anvendt i alt 7 ½ PolyMem bandage.

Dag 67 (9 ½ uge)

Behandlingstid

Antal tilsyn/skift

Helingsrate (ugentligt gennemsnit)

Før behandling med PolyMem: ca 170 dage

Før behandling med PolyMem: 72 skift

Før behandling med PolyMem: ukendt

Tidsforbrug pr. skift: 15 min.
Efter behandling med PolyMem: ca 67 dage

Med PolyMem indtil heling: >10% / uge

Efter behandling med PolyMem: 13 skift
Tidsforbrug pr. skift: ca. 6 min.
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Kilde
Udført af Sårsygeplejerske Laila Rudbæk Larsen, Sygeplejeklinikken, Svendborg Kommune.
Offentliggøres med tilladelse fra Laila Rudbæk Larsen.
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