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Uppdaterat från föregående version 

Tidigare har man skött såren omkr ing externfixat ionspinnarna genom att tvätta fr ikostigt med 
två l  och vatten .  I Lund och i Helsingborg har man använt en motsatt pri ncip näml igen att 
hål la såren så skyddade som möj l igt. Här har om läggning skett en gång per vecka av 
mottagningspersonal el ler distri ktssköterska och man har då gjort omläggn ingen med 
kompresser i ndränkta i Klorhexid insprit . Det är klar lagt att man  m ed denna sårskötsel sett 
färre problem med sekretion och loka la infektioner kri ng p innarna. 
Mot bakgrund av dessa erfarenheter i nförs nya skötseldirektiv för patienter som behandlas 
m ed externfixator i nkl usive fixation med så  kal lad hybridram . 

Behandling 
Per-operativt säkras att incision kring p innen är t i l lräckl ig så att huden ej spänns mot pi nnen 
v id rörelser. Efter rengöring v iras en kompress indränkt m ed Klorh exidinsprit ner runt varje 
p inne och härefter a nläggs absorptionsförband med jack kl ippta för p innarna. Ytterst elastisk 
b inda.  

Post-operativ skötsel: 
Om såret i nte blöder e l ler vätskar igenom sker första omläggningen efter en vecka. Om det 
b l ir nödvändigt med byte tidigare, görs detta ster i lt på samma sätt som den per-operativa 
om läggn ingen.  Fortsatt om läggn ing sker en gång per vecka på ortopedmottagn ingen,  e l ler 
av annan vårdgivare, och kom presser i ndränkta i Klorhexidi n används även då .  Patienten 
skall al ltså i nte lägga om förbandet själv och i nte hel l er utsätta i nstrumentariet el ler p innarna 
för t i l l  exem pel dusch ning med tvål och vatten.  

Vid öppna skador el ler mjukdelsskador som kräver speciel l skötsel får vid behov avsteg från 
ovanstående rutiner g ivetv is göras. 

Avsikten är att om läggningarna i n ledningsvis sker vid ortopedmottagningen.  För patienter i 
äldreboende el ler på i nstitutionsvård el ler av andra skäl kan avsteg göras från rutinen .  Då är 
m ålsättningen att ge m untl ig specifik instruktion om omläggn ingen t i l l  vederbörande 
distr iktssköterska el ler annan vårdgivare.  
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