
PICO Brugervejledning i primærsektoren
Sikre dig at faktorer der kan have indvirkning på sårets evne til at hele er  
identificeret og taget hånd om.

 Anvend PICO ‘Lyssignaler’ til at vurdere om PICO behandling er egnet
 Læs PICO ‘Overvejelser før brug’ igennem for valg af behandling
 Brug PICO ‘Behandlingsvejledning’ til at vurdere igangværende behandling

Læs altid brugervejledningen før opstart af PICO. behandling 
PICO skal altid anvendes som beskrevet i produktets brugervejledning  
under Indikationer.
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BRUG PICO 
HVIS…

BRUG 
IKKE PICO 

HVIS…

•		 ingen fremskridt i sårhelingen i 6 uger eller mere
•		 bandagen skiftes 3 eller flere gange pr uge
•		 patienten har været behandlet med negativ trykterapi
  på sygehuset og er udskrevet til eget hjem/hjemmeplejen

•		 patienten har kendt sensitivitet over for klæber
•		 ekssudatmængde overstiger 300 ml pr uge
•		 kontraindikationer for brug af PICO er til stede
  PICO er kontraindiceret til: 
-  patienter med maligniteter i sårbunden eller sårkanterne  
 (palliativ pleje med formål at øge patientens livskvalitet  
 undtaget)

-  tidligere bekræftet eller ubehandlet osteomylitis i såret
-  uudforskede fistler og/eller fistler uden bund
-  anvendelse på nekrotisk væv med skorpe
-  brug over blottede blodkar, nerver og organer
-  blottede anastomose steder

PICO LYSSIGNALER1

OVERVEjELSER føR BRUG2

Er PICO en egnet behandling til patienten?
-  Vil patienten samarbejde om behandlingen?
-  Vil patienten fjerne og/eller pille ved bandagen og/eller pumpen?
-  Vil patienten acceptere PICO?

PATIENT 
EGNETHED

Er sårets placering egnet til behandling med PICO?
-  Er det muligt at opnå og opretholde forsegling?
-  Sikre at porten kan placeres med minimum risiko for trykskade

SÅRET

Ved sår dybere end 2 cm overvej at bruge sårfyldningsmaterialeSÅRDYBDE

følg altid vejledning fra lokale kliniske retningslinjer
-  Overvej brug af antimikrobiel behandling (ACTICOAT™ Flex 3)

SÅR 
INfEKTION

Kompressionsbehandling
-  PICO er kompatibelt med kompressionsbehandling hvis klinisk påkrævet*

ANDRE TILTAG

*PICO er kompatibelt med kompression hvis klinisk påkrævet; dog skal såret først vurderes for at sikre lav 
til moderat ekssudatmængde. Applicering af NPWT på et sår kan medføre produktion af ekstra ekssudat; 
derfor bør den første applicering af PICO under et kompressionssystem følges tæt, tilse PICO bandagen efter 
2-3 dage for at vurdere om væskehåndteringen er acceptabel eller om bandageskift er nødvendigt og om 
kompressionsbehandling skal forsætte. Når kompression anlægges over PICO skal slangen mellem PICO 
enheden og bandagen placeres over det første lag og under det næste lag for at undgå at slangen ligger 
direkte på huden. Ved brug af kompressionsstrømper skal slangen placeres uden for strømpen.  
For vejledning i korrekt anlæggelse af kompression, henvises til relevant producents vejledning. 



PICO™ BEHANDLINGSVEjLEDNING3

Patientinformation 

• Understøttende skriftlig og mundtlig information der forklarer PICO  
 behandlingen til patienten
• Indhente patientens samtykke til PICO behandling

 BEHANDLINGSMÅL
 Sæt et specifikt mål for PICO behandlingen. 
• Fremskridt i sårhelingen
	 	 • Fremme nydannelse af granulationsvæv
	 	 • Reducere sårets størrelse
• Effektiv væskehåndtering
• Øge patientens livskvalitet
• Reducere de ressourcer der bruges til behandling af såret

Start PICO behandlingen i henhold til PICO ‘Overvejelser før brug’

• Applicér PICO 
• Sørg for at god forsegling opnås 
• Undervis patienten  
• Informér om alarmer og potentielle problemer

INDLEDENDE STATUS: første bandageskift

• Sørg for at PICO er egnet og passer til patienten:
• Sørg for at PICO håndterer ekssudat
• Tjek at patienten og sundhedspersonale er tilfreds med PICO

UGENTLIG STATUS: Uge 1 afsluttet og og fortsæt derfra 

Er PICO fortsat passende og egnet?
• Har PICO håndteret ekssudat?
• Er patienten tilpas med behandlingen?
Har PICO ført til fremskridt i henhold til behandlingsmål:
• Sårets størrelse reduceret?
• Patientens livskvalitet forbedret?
• Færre bandageskift / færre hjemmebesøg?

fortsæt PICO behandlingen og evaluér løbende

  Afbryd behandling hvis:
•  Behandlingsmål er opnået:
  f eks granulationsvæv er i niveau med  
 omkringliggende hud eller

  hvis sårets størrelse er reduceret

  Afbryd behandling hvis:
•  PICO har vist ikke at være egnet 
  f eks hvis bandagen skal skiftes oftere end   
 to gange pr uge
•  Patienten har haft bivirkninger
• Kontraindikationer er opstået
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Varenummer Bandagestørrelse

66800951 PICO 10cm x 20cm

66800952 PICO 10cm x 30cm

66800954 PICO 15cm x 15cm

66800955 PICO 15cm x 20cm

66800953 PICO 10cm x 40cm

66800956 PICO 15cm x 30cm

66800957 PICO 20cm x 20cm

66800958 PICO 25cm x 25cm

66800918 PICO taske


