NRO 2 SORBACT® TAPAUSSELOSTE
Tapausselosteen tekijä: Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala, JYTE Jyväskylän terveyskeskussairaala

HAAVAN JA POTILAAN TAUSTA
Potilaalle on syntynyt säärihaava kesällä 2015. Alussa säären iholla ollut kutinaa, jota
potilas on raapinut saaden ihorikon. Potilas on hoitanut haavaa pääsääntöisesti itse
ja välillä haavaa hoidettu terveysasemalla. Hoitona on käytetty erityyppisiä
hoitotuotteita. Viimeisimpänä paikallishoitona käytetty luontaistuotekaupasta
ostettua pihkavoidetta. Voiteen päällä ollut harsotaitoksia.

HAAVATYYPPI
SÄÄRIHAAVA
TUOTE
Sorbact® Foam

Potilaalla on diabetes, joka todettu vuosia sitten. Diabeteksen hoitoon aloitettu
tablettihoito v. 2010. Insuliinihoitoon on siirrytty v. 2013. Lisäksi taustalla on
maksakirroosi ja laskimoiden vajaatoiminta. Molemmissa jaloissa on runsasta
turvotusongelmaa. Toisessa jalassa on potilaan itse hankkima kompressiosukka
(puristusluokka 1) ja toisessa jalassa käyttänyt kompressiosidoksia. Potilas on tehnyt
sidonnan pääsääntöisesti itse, jolloin sidonta ei ole kunnollinen. Potilas hakeutunut
hoitoon pitkittyneen haavatilanteen vuoksi.

Kuva 1.

HOITOMENETELMÄN KUVAUS
Alkutilanteessa haavalla on voimakasta hajua, haavan eritys on runsasta ja haavalla
keltaista katetta. Jalassa on turvotusta ja kipua. Lisäksi potilaalla pelkoa, että jalan
kipu pahenee mikäli paikallishoitoa muutetaan ja turvotuksenhoitoa tehostetaan.
Potilas toivoo, että pihkahoitoa jatketaan. Haavan tilanteen vuoksi joudutaan
kuitenkin paikallishoitoa tehostamaan kokonaisuudessaan.

Kuva 2.

Haavan bakteeriviljelynäyte on otettu päivystyksessä ennen osastolle tuloa.
Kipulääkitystä tehostetaan potilaan tullessa osastohoitoon. Kipulääkitys aikaisemmin
Oxycontin 5mg 1 x 2 vrk, annosta nostetaan ad 10mg 1 x 2 vrk.
Paikallishoitona aloitetaan Sorbact® Foam -hoito. Ensimmäinen sidosvaihto
seuraavana päivänä. Eritys on pysynyt hyvin sidoksessa. Potilas tyytyväinen sidoksen
imukykyyn, koska eritys ei ole tahrinut vaatteita. (KUVA 1)
Tilanne 2 vrk:n kuluttua Sorbact® Foam hoidon aloittamisen jälkeen. Haavan haju
on vähentynyt. Haava ei ole enää niin kostea kuin aiemmin. Haavaa ympäröivä iho on
kuiva. Ympäröivän ihon hoitoa on tehostettu. (KUVA 2)

Kuva 3.

Sorbact® is a registered trademark of ABIGO Medical AB.

Tilanne 3 vrk:n kuluttua Sorbact® Foam hoidon aloittamisesta. Haava ei enää haise
ja haavan ympäristö on rauhallinen. Jalan turvotus on vähentynyt, potilas on kokenut
hoidon hyvänä eikä haavanhoito ole enää päivittäistä. Jalan kipu on vähentynyt
oikeaoppisen tukisidonnan vuoksi ja potilas on voinut pitää kompressiosidoksia.
(KUVA 3)
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