PolyMem®
Effektiv debridering - enkel sårbehandling
Kategori 4 tryksår

Case fra primærsektoren
Offentliggøres med tilladelse af Pia Ditlevsen, RN., Sårsygeplejerske, Odense kommune
Anamnese
92 årig kvinde. NIDDM. Immobil efter apopleksi i 2015.
PEG sonde, ernæres udelukkende pr. sonde.
Udvikler i foråret 2020 tryksår på hælen. I oktober 2020 opstår der yderligere trykskade med kavitetsdannelse
og nekrose. Er gennem de første 10 måneder behandlet med gelfiber-bandage med sølv, sårkontaktlag og
superabsorberende bandage. Følges i Sårambulatoriet på Universitetshospital.
Såret forventes at være kronisk pga. lavt AAI - er desuden amputationstruet.
Sårdiagnose
Kategori 4 tryksår på hæl med massiv nekrose og underminering, samt blottet knogle og sene.
Udfordringer med lugt og sekretion, samt risiko for infektion.
Sårstatus d. 13.1.2021
Før opstart med PolyMem foretages manuel debridering, hvor en del af
nekrosen fjernes. Der opstartes behandling med PolyMem primo februar 2021.
Behandling fra d. 8.2.2021
• PolyMem WIC i kavitet
• Paraffingaze og superabsorberende sekundær bandage
• Bandageskift x 3 ugentligt
Før opstart med PolyMem
Sårstatus d. 24.2.2021
Renset op alene vha. PolyMem.
Blottet knogle og sene.
Flot granulationsvæv og fine sårkanter.
Huden omkring er velbehandlet.
Behandling
• PolyMem WIC i kavitet
• PolyMem MAX som sekundær bandage
• Bandageskift x 3 ugentligt
Efter 17 dages behandling med
PolyMem WIC i kaviteten

Sårstatus d. 16.3.2021
Flot helingsprogression.
Kaviteten er nu dækket med granulationsvæv.
Udfordringer med blødning ved bandageskift.
Behandling
• PolyMem Standard
• Bandageskift x 2 ugentligt
Efter 5 ugers behandling med
PolyMem
Sårstatus d. 23.3.2021
God helingsprogression med flot granulationsvæv.
Epitelisering fra sårkanterne.
Omkringliggende hud er velbehandlet.
Blødning ved skift er aftaget.
Knoglestykke nippet af ved kontrol i Sårambulatoriet d. 22.3.2021.
Behandling
• PolyMem Standard
• Bandageskift x 2 ugentligt
Efter 6 ugers behandling med
PolyMem
Sårstatus ved behandling med PolyMem

Efter 8 uger

Efter 12 uger

Efter 17 uger

Opsummering af sårbehandlingsforløb
Såret blev behandlet med avancerede sårbandager de første 10 måneder uden tegn på heling.
Der er aflastet med hælløfter og puder gennem hele forløbet.
Siden opstart med PolyMem er der ikke foretaget manuel/skarp debridering.
Der er ikke anvendt sølvbandager.
En del af behandlingen er varetaget af plejepersonalet på plejecentret.
Såret heler efter i alt 22 ugers behandling.
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