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Postoperativ behandling vecka 1-3 

• ORD - Össu r  Rigid Dressi ng,  är ett stelt vakuum bandage som används för att 
kontrol lera ödem , förhindra knäkontrakturer samt skydda stumpen den första tiden 
efter en underbensamputation.  Den f inns i två storlekar, Smal l  och Large. 

• ORD sätts på i sam band med operation.  Allt m aterial finns på operation  och nytt 
bestäl ls hem i sam m a  takt som det förbrukas. 

• ORD skall som regel användas 1 vecka postoperativt dygnet runt. Därefter nattetid 
ytterl igare 2 veckor, ev. längre om behov fi nns, t .ex . fal l  r isk nattetid e l ler r isk för 
knäkontraktur.  

• ORD skall, när den används dyg net runt, tas av 3 ggr/dag i ca 1 5  m inuter. Då ka n 
även polstri ngen l indas av och stumpen inspekteras. Vid ett av de tre t i l lfäl lena, 
förs lagsvis på morgonen, rekommenderas att förbandet pumpas om. 

• En vecka postoperativt bedömer läkare såret och om det är  ok att kom ma igång med 
kom pressionsbehandl ing med si l ikonhylsa. 

• Sj ukgym nast el ler Ortopedi ngenjör  provar ut s i l ikonhylsa och kom pressionsstrumpa 
Tensitube i samband med att ORD:n tas bort 1 vecka postoperativt. I enski lda fal l  kan 
stum pen behöva forml indas. Rem iss skall skrivas t i l l  OTA.  

• Si l ikonhylsa används enl igt schema.  Mål et är  att patienten skal l kunna använda den 1 
ti mma förm iddag och 1 t imma efterm iddag under dag 1 ,  därefter utökas tiden med en 
ti mma varje dag upp ti l l  4 t immar fm och em . Övrig dagtid används 
kom pressionsstrumpa Tensitube och nattetid används ORD som beskrivet i punkt 3. 

• Det är vanl igt att om rådet runt am putationssåret är  ömt så t idigt efter operation och 
det kan göra ont att ta på och av s i l i konhylsan .  Detta brukar dock sl äppa när den 
sitter på. Om hyl san orsakar så mycket smärta att det inte fungerar får man ta av den 
i förtid . Man bör dock fortsätta m ed behandl ingen både förmiddag och efterm iddag 
men kan acceptera att den används u nder en kortare tid . Patienten bör aldrig vara 
helt utan ödem kontrol lerande förband och skal l al ltså al lt id ha kom pressionsstrumpa 
el ler form l i ndning när i nte s i l i konhylsan använd s .  

• Efter varje användning skall s i l ikonhylsan tvättas av med tvål och vatten, torka av 
med en handduk som rul las ihop och får l igga kvar inuti hylsan. Hylsan förvaras 
rättvänd - inte ut och i n .  E n  gång i veckan kan den dag l iga rengöringen kom pletteras 
med alsolsprit. 
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• Vid utskrivn ing  från sjukhuset 
o När patienten skrivs ut skal l  ORD-förband och pump samt s i l ikonhylsa och 

kompressionsstrum pa skickas med. Ansvarig sjukgym nast överrapporterar t i l l  
vederbörande kom m unsjukgym nast. I nstruktioner om hantering av ORD och 
s i l ikonhylsa skickas m ed t i l l  eventuel l  hemtjänst el ler boendets personal . 
Pum pen skal l  t i l l baka t i l l  avdelning 3B/C när den i nte används längre. ORD är 
för enpatientsbruk och slängs när behandl ing är  slutförd . Pumpen rengörs 
med sprit. 

o Patienten skall kal las t i l l  återbesök t i l l  ortopedm ottag ningen 3 veckor 
postoperativt för suturtagning samt 3 m ånader postoperativt om patienten i nte 
i nitialt bedöms bli protesbrukare. 

• Övrigt 
o Pum parna l igger i skåpet v id barren på 3C och i sal 22 på 38 och är märkta 

Sjukgym nastiken samt ett nummer. Där fi nns även en l ista för ifyl l nad när 
pum parna lånas ut .  

Applicering av Össur Rigid Dressing (ORD) 

(ORD ska appl iceras ovanpå sårförband och l ämpl ig polstri ng t i l l  amputationen. Två 
personer behövs för att appl icera bandaget .  
OBS: ORD skall i nte vara i d i rekt kontakt med huden på något stäl le .  Bandagering och 
polstri ng av stumpen är v iktigt men skal l  i nte överdrivas, eftersom funktionen av ORD kan 
försäm ras vid för mycket polstri ng . 

• Appl icera ett absorberande sårförband och l i nda hel a stum pen om sorgsfu l lt med t .ex. 
polstring och tubigrip .  

• Jäm na ut m aterialet i ORD i nnan det appl iceras. 
• Person ett lyfter amputationsstum pen och person två för in  den posteriora (bredare) 

delen av vakuumförbandet under stum pen. 
• Se t i l l  att stum pänden placeras i m itten på det d istal a skalet. 
• Släta ut och vik in  fl i karna på det distala skalet så tätt som m öjl igt m ot stum pänden. 
• Person ett hål ler det d istala skalet på plats m edan person två v iker upp det posteriora 

skalet. Det är v iktigt att en person hela tiden hål ler form en på det distala partiet av 
bandaget.  Fäl l  u pp det anteriora skalet och placera det ovanpå och utanför de 
posteriora kanterna. 

• Spänn det centrala bandaget, det är v iktigt att en person fortfarande hål ler formen på 
den d istala delen av bandaget.  

• Spänn sedan det distala bandet och t i l l  sist det proximala bandet. Venti len skal l  
befi nna sig mel lan det proxim ala och det centrala bandaget. 

• ORD är n u  på plats och vakuum kan appl iceras för att forma bandaget. 

• Appl icering av vakuum. 
o Skruva åt venti len ordentl igt. Sätt s langen i venti len .  Hål l  slangen rak och 

pumpa ur l uften; ju mer l uft som avlägsnas desto stelare b l i r  bandaget. Tag 
bort slangen når önskad effekt har erhåll its och sätt l ocket på venti len. 
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o Spänn banden igen när l uften har evakuerats, först det d ista la ,  sedan det 
centra la och s ist det proximala.  Banden behöver inte spännas åt så hårt, bara 
t i l l räckl igt mycket för att bandaget inte g l ider i sam band med rörelser och 
m obil iseri ng.  

Nedan fi nns bi ldanvisningar samt en länk t i l l  en film från produktutvecklarna som visar 
hantering av ORD:n .  
https://www.youtube.com/watch?v=d C9wbW7 sll 
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Applicering av liner 

Såret ska vara om lagt med ett absorberande och heltäckande förband. Vänd l inern ut och i n  
s å  att s å  mycket som m öjligt av dess botten exponeras. Placera den d i rekt m ot stum pen.  Se 
ti l l  att l inerns botten l igger an m ot stum pen så att ingen l uftspalt bi ldas . 

Rul la upp l inern hela vägen l ängs benet. Var noga m ed att u ndvika veck. Om det går trögt att 
rul la på l i nern kan handsprit tas på utsidan av l inern. 

Känn efter längs hela l inern att det inte finns någ ra l uftfickor. Om det finns l uftfickor ska 
påtag ningen av l i nern göras om.  
Det är  av fördel om patienten själv kan ta  på och av l i nern. 

Nedan fi nns en fi l m  från produktutvecklarna om hantering av Össurs postop-l iner. 
https://www.youtube.com/watch?v=mi09aCh2KFc 

Uppdaterat från föregående version 

Ersätter 2020-07-06 . Ändri ngar  gjorda under flera rubri ker. 
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