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Sårvård
Efter att en patient fått hjälp med sårvård från vården, önskas att denne fortsätter med viss
vidare sårvård även hemmavid. I flera fall finns inte precis samma produkt att köpa
receptfritt, som vården har behandlat med. I vissa fall finns produkten receptfritt, men
endast i förpackningar med stort antal.
Denna översikt nedan är framtagen för att lättare kunna se vilken produkt inom vården som
motsvaras av vad inom tillgängligt apotekssortiment. Observera att produkterna på apotek
kan vara beställningsvaror.

Typ av sår

Region Värmland

Apotek

Typ av förband

Torra till minimalt
vätskande sår
Lätt vätskande sår

Mepilex Border Lite

Mepilex Border Lite
(4x5 cm; 7,5x7,5 cm)
Solvaline N

Rena, fibrinbelagda
sår, lätt till måttligt
vätskande
OBS! Försiktighet vid
diabetes eller arteriella
sår
Rena, fibrinbelagda,
ömtåliga, smärtsamma
och vätskande sår

Duoderm standard

Absorberande
täckförband
Icke vidhäftande
absorptionsförband.
Kombination med
annan sårvårdsprodukt.
Fuktspärr.
Hydroaktivt bandage

Måttligt till rikligt
vätskande sår

Abs. Evercare
höggradigt ren

Rena, infekterade
vätskande sår eller vid
blödning

Aquacel

Aquacel
Hydrofiberförband
(olika storlekar)

Infekterade vätskande
sår, Svampinfektion

Sorbact
absorptionsförband
Sorbact kompress
Sorbact tamponad
Evercare Abs. häfta
Opsite Postop
Tegaderm

Sorbact
absorptionsförband
Sorbact kompress
Sorbact tamponad
Tegaderm+Pad
Opsite postop
Tegaderm
ViTri

Skärsår, brännsår,
skrubbsår eller
kirurgiska sår,
postoperativa sår/rena
sår

Solvaline N

Duoderm pasta

Mepilex
Mepilex Border

Duoderm standard
(10x10)
Duoderm pasta

Mepilex (10x10;
15x15)
Mepilex Border
(10x10)
Zetuvit E (10x10)
Zetuvit E (10x20)

Sterilt absorberande
silikonförband.

Höggradigt ren.
Absorptionsförband
med fyra olika
materialskikt som
optimalt kompletterar
varandra och som ger
förbandet dess goda
egenskaper. Fixeras
med häfta.
Absorberande
hydrofiberkompress.
Läggs direkt i såret
med ett förband över.
Produkterna drar till
sig bakterier

Sterilt vattenavvisande
transparent
operationsförband med
icke vidhäftande
absorberande sårdyna.
Latexfri.
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Postoperativa sår,
skrubbsår, mindre
brännskador
Brännskador, bensår,
operationssår och
hudtransplantationer

Mepore

Mepore (5x4; 5x7)

Jelonet

Jelonet

Mepitel

Mepitel (5x7,5)

Brännskador, bensår,
hudtransplantationer,
krossår,
nagelextraktioner

Adaptic salvkompress

Osterilt självhäftande
förband. Plåstret
fastnar inte i såret
Steril salvkompress av
bomull impregnerad
med paraffin. Byts
varje dag.
Steril silikonkompress.
Fastnar inte i såret men
fäster på omkringliggande hud. Fixeras
med kompress eller
förband. Kan tvättas
av.
Steril salvkompress av
finmaskig
rayonviskosväv
impregnerad med
vaselinemulison.
Sterilt absorberande
silikonförband.
Mjukar upp, planar ut
och ökar elasticiteten i
ärrvävnad

Trycksår, fot- och
bensår
Ärrvävnad

Mepilex Border

Fixering av kompress
vid bandagering av
kontinent stomi eller
vid behov av extra
fixering av
stomibandage
Skyddande av ren,
frisk eller skadad hud
från kroppsvätskor och
marceration. Skydd vid
hudirritation runt
stomin eller under
stomibandage.
Skydd över kontinent
stomi mellan
tömningar

Mepiform

Mepilex Border
(10x10)
Dermatix silikongel
Cicamed scar
Remescar
Mepitac
Mepiform

Mepitac

Mepitac

Fixeringstejp med
mjuk silikongel

No-Sting Skin-Prep
spray, film eller
applikationspinne

Cavilon No-sting hudbarriärfilm
Brava barriärkräm
WBF barriärkräm

Bildar en transparent
barriärfilm
Polymerlösning

Transfer
Mepilex Border Lite

Versiva XC
Mepilex Border Lite
(4x5; 7,5x7,5)

Tätning under
stomibandage

Duoderm standard

Duoderm standard

Absorberande
täckförband. Finns med
eller utan vidhäftande
dyna.
Hydroaktivt bandage

Omnistrip

Silikonfilm

