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Såromläggningsrutiner vid delhudstransplantat  

och sänkningsschema vid delhudstransplantat nedre extremitet  
 

Postoperativ skötsel 

 

Transplantat eller tagställe utan infektionstecken: 

 

• Ett transplantat som lyfter från underlaget ska luftas och under luftningstiden rullas med 

sterila öronpinnar så att ansamlad vätska förs bort.  

 

• Lätt vätskande såryta med transplantat under inläkning ska läggas om med Jelonet®, 

fuktiga urvridna NaCl-kompresser och torra fluffiga kompresser och fixeras med lämpligt 

förband. Detta för att fördela trycket över transplantatet. Omläggning ca 2-3 ggr/vecka, 

men om det vätskar rikligt kan samtliga förband utom Jelonet i botten bytas däremellan. 

 

• Ett torrt inläkt transplantat läggs om med Jelonet® och torra fluffiga kompresser. 

 

• Om transplantatet sitter på en extremitet skall man alltid linda med elastisk linda från 

tårna till knä eller från hand till axel. Linda nerifrån och upp. 

 

• Tagstället läggs om med Allevyn non-adhesive eller Allevyn gentle border så sällan som 

möjligt. Utanpå kan det förstärkas med abs-förband och elastisk linda. 

 

Transplantat eller tagställe med infektionstecken: 

 

• Ta sårodling och kontakta ansvarig läkare. 

• Lufta ett infekterat transplantat, gärna mer än en gång per dygn efter läkarordination. 

• Omläggning enligt läkarordination. 

 

Stapels och stygn 

 

• Transplantatet fästs med staples eller suturer och dessa avlägsnas enligt läkarordination, 

vanligen efter 10-14 dagar. 
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Sänkningsschema vid delhudstransplantat nedre extremitet 
 
 

 

Första postoperativa dagen: 

 

Gå runt sängen, belasta benet om övriga skador tillåter. 2 min. x 3 

 

 

Andra postoperativa dagen: 

 

Gå     5 min. x 3 

 

 

Tredje postoperativa dagen: 

 

Gå     10 min. x 3 

 

 

Fjärde postoperativa dagen: 

 

Gå fritt med vilopauser.  

 

 

Detta schema är tänkt utifrån en standardsituation. Varje behandling kräver ett aktivt 

ställningstagande med hänsyn tagen till sår och patient. 
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