Framsida

Skrubbsår

Skärsår

Brännskada

Köp Online

Hitta rätt plåster
och förband!

Ett skrubbsår brukar sällan vara allvarligt, men kan vara
nog så irriterande och smärtsamt. Inte minst om du har
fått ett sår på till exempel ett knä eller något annat ställe
där kläder kan orsaka ytterligare skav.

Ljummet vatten och mild tvål. Var
noga med att få bort smuts och grus

Skrubbsår

Rengör

Framsida

Skrubbsår

Täck såret
- koelen

Fixering

Skärsår

- reinigen

Sårkontaktlager med silikon och
sedan kompress över

Självhäftande fixeringsförband
- bedekken

Omläggningsfrekvens
- fixeren

- wondsluiting

Kontakta sjukvården

Brännskada

Sårkontaktlager: upp till 14 dagar
Kompress och fixering: 1–3 dagar

- tips

Vid osäkerhet och för mer information kontakta
Vårdguiden 1177.

Köp Online

Kontakta sjukvården vid tvivel eller omfattande skada,
om såret inte slutar blöda, om såret ej går att göra rent,
om rodnaden blir kraftigare och sprider sig eller vid feber.

Det finns många vassa föremål i vår omgivning. Om
olyckan är framme kan du lyckligtvis behandla de flesta
skärsår själv. Tänk på att om såret behöver sys måste
detta göras inom 8 timmar.

Ljummet vatten och mild tvål

Sårförslutning
Sårförslutningstejp

- koelen

Duschbart, bakterietätt snabbförband

Omläggningsfrekvens

- reinigen
- bedekken

Sårkontaktlager: upp till 10 dagar
Sterilt snabbförband: 1–3 dagar

- bedekken
- fixeren

TIPS!
För en smärtfri borttagning av snabbförbandet som
inte drar med sårförslutningstejpen, stretcha den
genomskinliga fixeringsfilmen i omgångar.

- wondsluiting

- tips

Brännskada

- fixeren

Skärsår

Skydda såret
- koelen
- reinigen

- wondsluiting

Skrubbsår

Rengör

Framsida

Skärsår

Kontakta sjukvården
- tips

Vid osäkerhet och för mer information kontakta
Vårdguiden 1177.

Köp Online

Kontakta sjukvården vid skada på bröst eller buk, vid
misstanke om sen- eller nervrelaterad skada, om såret är
djupt, om såret glipar mycket eller om såret ej slutar blöda
efter 30 min.

Brännskador kan vara smärtsamma och behöver
tas på allvar. Gör det bästa av situationen med ett
sårkontaktlager som skyddar sårbädden och möjliggör
smärtfria förbandsbyten.

Efter brännskada (orsakad av värme),
kyl omedelbart av huden försiktigt med
rinnande ljummet vatten i 15 min

Skrubbsår

Kyl ner

Framsida

Brännskada

Rengör
Ljummet vatten och mild tvål

-- reinigen
reinigen

Täck såret
Sårkontaktlager och sedan kompress
över om brännskadan vätskar

Skärsår

-- koelen
koelen

Fixering
-- bedekken
bedekken

Gasbinda som fästes med medicinsk tejp

-- wondsluiting
wondsluiting

Sårkontaktlager: upp till 14 dagar
Kompress och fixering: dagligen tills såret
slutar vätska sig, därefter 1–3 dagar

Brännskada

Omläggningsfrekvens
-- fixeren
fixeren

Kontakta sjukvården
-- tips
tips

Vid osäkerhet och för mer information kontakta
Vårdguiden 1177.

Köp Online

Ta dig direkt till akutmottagning om brännskadan sitter på
ett känsligt område och kontakta sjukvården om skadan är
större än den egna handen, om den skadade huden är vit
eller brunsvart, vid känselbortfall i hudområdet eller om det
förekommer tecken på infektion.

Framsida

Leukoplast sortiment finner du
online på följande kedjor:

Skrubbsår
Skärsår
Brännskada
Köp Online

Leukoplast®,
an Essity brand

