
Stora FRAMSTEG i behandlingen av patienter
med diabetiska fotsår
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Exakt sårbedömning och effektiv sårbehandling 
kräver en förståelse för patienternas bakomliggande 
sjukdomar, fysiologin för sårläkning, i kombination 
med kunskap om effektiv sårbehandling.

Det är viktigt att en kontinuerlig 
utvärderingsprocess, kliniskt beslutsfattande, 
delaktighet och dokumentation sker för att 
underlätta optimal sårläkning.

Baserat på information, bevis och aktuell praxis kan 
en välplanerad och systematisk strategi för 
sårrensning påbörjas.

Sårvård



Varför debridering?

Två anledningar...
1. Ta bort devitaliserad vävnad för att

säkerställa en effektiv sårläkning
2. Ta kontroll över bakterier och svamp

ChloraSolv® - En skonsam metod 
för enkel sårdebridering
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Varför ChloraSolv?

Därför att...
1. ChloraSolv® underlättar avlägsnandet av devitaliserad vävnad

och biofilm, vilket gör att frisk, livskraftig vävnad bevaras under
debrideringen

2. ChloraSolv® innehåller natriumhypoklorit som är ett brett
spektrum antimikrobiologiskt medel som minskar den
mikrobiologiska belastningen

Detta skapar en optimal miljö för sårläkning



Jobba utifrån ett strukturerat ramverk inom
sårbehandling

Time Concept1

För att underlätta förberedelserna av sårbehandlingen är TIME-
konceptet ett välkänt begrepp av vårdpersonal

SÅR 
PARAMETRAR

Död vävnad
Nekrotisk vävnad

Infektion
Bakteriell

inflammation

Fukt
Obalans

Epiteliala
framsteg

BEHANDLING
Avlägsna

devitaliserad
vävnad

Ta bort bakterier Sårvätska
Främja

sårkontraktion
och epitelisering

TIME Concept1

► TID: Vävnad, infektion / inflammation, 
fuktbalans och sårkant

► Ram för en strukturerad strategi för 
förberedelser av sårbehandling

Reference
1. Bergqvist K, Almhojd U, Herrmann I, Eliasson B. The role of
chloramines in treatment of diabetic foot ulcers: an exploratory
multicentre randomised controlled trial. Clin Diabetes 
Endocrinol. 2016;2:6.

Debridering med ChloraSolv under 
fas 1 & fas 2 



ChloraSolv – kort applikationstid (Time1)…
…möjliggör en effektivare debridering

• Tid och enkelhet, två viktiga faktorer för behandling av
diabetessår. Detta gör ChloraSolv till den idealiska
metoden för debridering. Används både i primärvården
och för vårdpersonal i patienthem

• På grund av den unika hypoklorit buffrade tekniken,
utvecklad av RLS Global, möjliggör ChloraSolv en skonsam
sårrengöring där nekrotisk vävnad tas bort medan frisk
vävnad bevaras

Reference
1. Bergqvist K, Almhojd U, Herrmann I, Eliasson B. The role of chloramines in treatment of diabetic foot ulcers: an exploratory multicentre randomised controlled
trial. Clin Diabetes Endocrinol. 2016;2:6 



Applicering av ChloraSolv…
… ta bort den nekrotiska vävnaden, fibrin och biofilm och ... få kontroll
över bakterier och svamp
1. Ta ur dubbelsprutan ur aluminiumpåsen. Håll sprutan med öppningen uppåt och ta

bort korken. Fortsätt att hålla sprutan med öppningen uppåt och montera den bruna
blandarspetsen. Sätt i sprutkolven i de två cylindrarna.

2. Tryck sprutkolven nedåt och applicera ett tunt lager av den blandade gelen direkt på
sårbädden. Gelen bör täcka hela såret vid applicering.

3. Låt gelen ligga kvar på såret 2 minuter.

4. Avlägsna upplöst nekrotisk vävnad genom en skonsam skrapning med ett trubbigt
instrument.

5. Skölj sårytan med vatten eller isoton natriumklor-idlösning och torka torrt.

6. Slutför behandlingen genom att ytterligare en gång applicera gelen direkt på sårytan
för att fullständigt rengöra sårbädden. Produkten bör täcka hela sårbäd-den vid
applicering.

7. Låt gelen ligga kvar på såret 2 minuter.

8. Skölj sårytan med vatten eller isoton natriumklor-idlösning och torka torrt.

9. Skydda såret med ett sårförband anpassat efter sårets status.

Upprepa behandlingen 1–2 gånger per vecka tills dess att inte någon nekrotisk vävnad finns 
kvar i såret. Om så krävs kan behandlingen upprepas under maximalt 24 veckor. 
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https://youtu.be/U6REn41t-Zg
https://youtu.be/k7iHQovF3XE
https://youtu.be/k7iHQovF3XE
https://youtu.be/YRgQIbD_wI0
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Baserat på bevis och aktuell praxis 
presenteras en välplanerad och 
systematisk strategi för sårhantering

https://vimeo.com/340400340


En tidig såryteminskning påvisades under de första 7 veckorna 
jämfört med standard behandling enligt International Working 
Group on the Diabetic Foot Guidelines.

7 patienter hade läkta sår efter 12 veckor jämfört
med 3 i gruppen som fick standardbehandling.

Sårläkning inom de första 7 veckorna

70% av patienterna upplever smärta i samband med sina sår som kan variera från måttlig till svår. Smärtan 
kan orsakas av hudskada, nervskada, blodkärlsskada och ischemi.



Skonsam metod för enkel sårdebridering

References
1. Bergqvist K, Almhojd U, Herrmann I, Eliasson B. The role of chloramines in treatment of diabetic foot ulcers: an 
exploratory multicentre randomised controlled trial. Clin Diabetes Endocrinol. 2016;2:6 
2. Data on file

• ChloraSolv – En ny unik metod för behandling av 
kroniska infekterade diabetiska fotsår

• ChloraSolv – Underlättar skonsam borttagning1 av 
devitaliserad vävnad och bevarar frisk vävnad

• ChloraSolv – En debrideringsmetod med 
antimikrobiella egenskaper2

• ChloraSolv – Enkel att använda1 för vårdpersonal i 
primärvården och hemma hos patienter

• ChloraSolv – Kräver endast en kort appliceringstid1 
för att möjliggöra en effektiv rengöringsprocedur 
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En skonsam metod för 
enkel sårdebridering




