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Omhändertagande av en 
enterokutan fistel

Av Lawrence Ikahu, Clinical Practice 
Consultant - Continence and Stoma Care, 
Aga Khan University Hospital, Nairobi, Kenya

Fistel

Fallstudie som granskar användningen av eakin® Sår & Fistelpåsar, 
eakin Cohesive® pasta och eakin Cohesive® hudskydd för att 
behandla ett öppet sår och en enterokutan fistel.

Huvudpunkter
• 72-årig man;
•  Öppen buk och enterokutan fistel;
• Sårstorleken minskade markant;
• Såret kunde slutas kirurgiskt.

Fallstudie 3

Fördelar för sjukvårdspersonal
Flödet från fisteln kunde övervakas. 
Korrekt vätskemätning.

Fördelar för livskvalitet
Patient utskriven.
Patient kunde mobilisera fritt.
Lukteliminering.

Anamnes 
En 72-årig man kom till sjukhuset med ileus och 
ett parastomalt bråck. Man gjorde en laparatomi 
där patienten lämnades med öppen buk och 
utvecklade så småningom en enterokutan fistel. 
Fisteln behandlades med undertrycksbehandling 
med föga framgång.

Vårdplan 
Man bestämde sig för att använda en eakin® 
Sår & Fistelpåse. Det innebär maximalt skydd av 
huden samt möjlighet att samla upp flödet från 
fisteln och samtidigt undvika läckage.  

eakin® Sår & Fistelpåse användes under tre veckor 
på sjukhuset. När patienten skrevs ut byttes eakin® 
Sår & Fistelpåse varannan dag. En kombination 

av eakin Cohesive® hudskyddsplattor, eakin® Sår 
& Fistelpåse och eakin Cohesive® pasta användes 
för att skydda den omgivande huden. eakin® Sår 
& Fistelpåsen underlättade läkningsprocessen, 
såg till att flödet kunde mätas korrekt och 
hindrande inte mannens rörlighet.

Den följande månadens utveckling var 
imponerande. Såret minskade markant i storlek 
från 10 cm i diameter till 2 cm i diameter, vilket 
innebar att slutning av fisteln närmade sig. Sedan 
fanns två alternativ för läkning. Antingen låta 
såret läkas på naturlig väg eller med hjälp av ett 
plastikkirurgiskt ingrepp.Kostnadsbesparingar

Hemsjukvård endast nödvändig 
varannan dag.
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Före EfterUnder tiden

Slutsats 
Efter att ha sett hur stor framgång som gjorts med 
eakin® Sår & Fistelpåsen bestämde plastikkirurgen 
att den existerande vårdplanen skulle fortsätta 
tills såret läkts så mycket som möjligt och fisteln 
var helt sluten. När detta uppnåtts skapades en 
lambå över såret. 

Detta var möjligt på grund av de tidigare 
ansträngningarna för att minska sårets 
omfattning.

Använda produkter  
839261 medium eakin® Sår & Fistelpåsar
839262 large eakin® Sår & Fistelpåsar
839010 eakin Cohesive® pasta
839003 large eakin Cohesive® hudskyddsplattor
839004 small eakin Cohesive® hudskyddsplattor

Tillstånd att använda fotografier finns i samtliga fall
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