
eakin Sår & 
Fistelpåsar™ 

Ett värdigt sätt 
att hantera en 
ulcererande tumör.

Fallstudie inlämnad av: 
Elisa van de Ree, Community nurse
SVRZ ZorgThuis, The Netherlands

Bakgrund: 

75-årig kvinna med tidigare diagnostiserad 
bröstcancer vilket resulterade i mastektomi år 
2004 och efterföljande behandling med god 
effekt. 

September 2018:
 
Ett sarkom diagnosticeras där mastektomin gjorts. 

Palliativ diagnos med en prognos på 6 månaders 
överlevnad. Fokus på patientens komfort i livets 
slutskede. 

Tumören förväntas växa och bli större. Patienten 
behandlas med strålbehandling i ett försök att få 
tumören att växa långsammare. 

Läkaren informerar om att risken för blödning och 
sarkom i blodkärlen är hög.

Patienten vårdas hemma med hjälp av maken.



September 2019:

Det är fortsatta problem med läckage vilket 
leder till att patienten ständigt lider av att ha 
blöta förband och lakan. 

Förbandsbyte tre gånger dagligen orsakar 
både fysiska och psykiska obehag för 
patienten, hennes familj och vårdarna.

11 maj 2019

14 juni 2019

13 augusti 2019

17 september 2019

Maj 2019 - Augusti 2019: 

Tumören växer snabbt och hemsjukvården 
börjar sköta patienten i hemmet.

I takt med att tumören växer blir det allt 
svårare att lägga om tumörsåret.

Hemsjukvården utökas och lägger nu om 
tumörsåret två gånger per dag. 

Tumören fortsätter att utsöndra rikligt med 
vätska vilket leder till att förbanden snabbt 
blir mättade.

Förbandsbytet utökas till tre gånger per 
dag.

Hemsjukvården upplever att det är svårt 
att sköta omläggningarna på grund 
av den växande tumören, förband 
som lossnar samt hög risk för blödning. 
Patientens livskvalitet påverkas till det 
sämre.



Ta bort det vita 
skyddspappret och 
applicera runt såret. 
Tryck försiktigt för att 
påsen ska fastna 
ordentligt.

Slutsats:

Tyvärr försämrades kvinnan snabbt och hon gick bort på kvällen den 30 september 2019.

Hemsjukvården var väldigt nöjda med eakin Sår- och Fistelpåse™ och maken kommenterade 
att det hade varit en bra lösning för hustrun.
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Använd eakin 
release™ remover 
för att ta bort 
eakinrester. Gör rent 
huden och låt den 
torka.

I det här fallet, för att inte låta något material gå till spillo, användes det urklippta 
eakinmaterialet från fistelpåsen tillsammans med eakin Cohesive SLIMS® för att fylla ut 
alla gropar och veck för att skapa en jämn yta.

54321

Guide för att applicera en eakin Sår- och fistelpåse™:

Lösning:

För att hitta en lämpligare produkt med längre bärtid och för att slippa obehagen, kontaktar 
hemsjukvården eakin® som rekommenderade en XL fistelpåse (839263).

De besöker kvinnan i hemmet och utbildar hemsjukvårdens personal i hur de ska bandagera 
detta utmanade sår med eakins fistelpåse™. Detta för att undvika så många störande moment 
som möjligt för denna sjuka patient.

Resultat:

Då patienten tidigare fick utstå förbands-, kläd- och lakansbyte tre gånger per dag 
blev det en stor skillnad när vårdpersonalen övergick till att använda eakin Sår- och 
fistelpåse™ som sitter 3-4 dagar utan att läcka.

Hemsjukvården behövde inte längre byta förband flera gånger per dygn vilket 
innebar att dom inte behövde störa den svårt sjuka kvinnan så mycket.

eakin Sår- och fistelpåse™ kapslade in både obehaglig lukt och sårvätska väldigt bra, 
vilket avsevärt minskade antalet byten av kläder och sängkläder. 

eakin Sår- och fistelpåse ökade komforten för patienten och bidrog till att förbättra 
det känslomässiga välbefinnandet hos både patienten och hennes man.

Kom ihåg att ta bort den tunna plastfilmen när överblivet eakinmaterial från fistelpåsen används



Kontakt

eakin Sår- och Fistelpåsar™ 
gav patienten en stor trygghet i 

sjukdomens slutskede.

Om vi inte hade haft denna lösningen 
så hade vi varit tvungna att byta 
förband, kläder och lakan så ofta 

att det hade varit besvärligt för 
patienten, hennes familj och för 

hemsjukvården. 

eakin Sår- och Fistelpåsar™ kapslade 
också in den starka odören vilket var 

bra för patientens självkänsla.

“

“

Produkter som användes

eakin Cohesive 
StomaWrap™

839006

eakin Sår -och 
fistelpåse™ XL

839263

eakin release™

spray & servetter
839023 / 839024

eakin Cohesive 
SLIMS®

839005

Hemsjukvården

046-29 24 00
kundservice@mcare.se  |  www.mcare.se
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