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Arbetsbeskrivning 

1. Sammanfattning 
V.A.C behandling vid sår används för att främja sårläkning genom ett kontinuerligt eller intermittent 
undertryck i sårkaviteten. Sårexudat avlägsnas, ödem minskar, granulationstillväxten stimuleras, 
sårvolymen minskar, perfusionen stimuleras och en fuktig sårläkningsmiljö skapas.  
På thoraxkliniken används V.A.C. som behandlingsmetod vid postoperativ mediastinit samt vid 
sårinfektion på tagben. Syftet med behandlingen är att låta infektionen läka ut så att man kan sluta 
såret. Sårrevision görs i samband med omläggningen. Systemet byts varannan till var tredje dag 
under behandlingsperioden.   
 
2. Indikation 
Postoperativ sårinfektion på tagben 
Mediastinit 
  
Kontraindikationer: 
Fistlar till organ eller kroppshålor 
Maligna sår 
 
Extra vaksamhet vid: 
Pågående blödning 
Patienter som står på antikoagulantia 
 
På kliniken används två olika V.A.C-pumpar: InfoV.A.C. och Acti-V.A.C. (liten bärbar pump).  
Vi har sex stycken InfoV.A.C.-pumpar, varav två stycken alltid ska stå på laddning i apparatförrådet.  
Vi har en Acti-V.A.C i depå på OP 2, när denna kopplas på till patient ska Mediq kontaktas på tel: 
031-388 91 10. Då aktiverar man pumpen, meddelar behandlande läkare och ansvarig avdelnings 
kostnads nr. Våra patienter tillhör avdelning 12/25 med kostnadsnr:16 330. Efter detta skickas en ny 
Acti-V.A.C pump ut till oss 
 
3. Material 
Förbandsmaterialet kan användas till alla pumparna.I samma förpackning som svampen finns 
dränageslang (SensaT.R.A.C) och självhäftande sårfilm (V.A.C.Drape) till förbandsläggning. 

 
V.A.C.-system förbandsmaterial till InfoV.A.C. 

 Mellanstor svart svamp 

 Stor svart svamp 

 Canister med gel 500ml och 1000ml  
 
V.A.C.-system förbandsmaterial till ActiV.A.C. 
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 Mellanstor svart svamp 

 Canister med gel 300ml 
 
Galler/hakar: 
Beror på sårets placering och på hur stort ingreppet är planerat att bli. 
Suturgaller (räcker oftast vid en omläggning) 
Akutgaller (vid nyinläggning, slutning eller om ingreppet kräver det) 
Ev. Revbensgaller om mer omfattande sternumrevision skall göras. 
 
Extra instrument: 
Fil 
Gaugetång 
 
Övrigt: 

 Allmänset Thorax 

 Sugmunstycke 

 Röda operationsdukar 

 Handskar 

 Lamphandtag 

 Sipro sårkontaktfilm x flera om sternum är öppet. 

 Knivblad  

 Cavilon för att skydda huden. 

 Ev. diaterm 

 Odlings-pinnar, 3 st 
 
Läkemedel 
Väteperoxid 15mg/ ml. 
Descutansvamp 
Natriumklorid 9mg/ml 

 
4. Uppdukning av material 
Se PM: ”Mall hjärta standard”. 

 
5. Apparatur 
Diatermi  
Warm touch 
V.A.C.-pump 
 
6. Förberedelser intraoperativt av patient. 
Se PM ”Mall övriga ingrepp”. 
 
Vid pågående behandling av mediastinum, skall drapen och svampen tas bort först när patienten är 
sövd. Om svampen sitter fast i såret är det lämpligt att fukta med NaCl för att den lättare skall lossna. 
En annan teknik än att blöta svampen är att klippa av dränageslangen vid svampen. (Stäng av 
apparaten men låt drapen över svampen sitta kvar). Spruta in natriumklorid in i svampen genom 
dränaget. Låt verka ca 15–30 min. Skydda granulationsvävnaden! 
 
7. Desinfektion av hud 
Se PM ”Mall övriga ingrepp”. 
 
Vacuumbehandling av mediastinum: 
Preoperativ huddesinfektion med Descutansvamp efter avlägsnandet av steridrape och svamp. 
Steriltvätta med klorhexidinlösning 1mg/ml på skadad hud och med klorhexidinsprit 5mg/ml på 
oskadad hud. Tvätta så att mammillerna är fria, och från jugulum till naveln.Det är viktigt att det finns 
gott om utrymme runt såret att fästa drapen på då vacuumpumpen är beroende av att det blir helt tätt 
runt sårkanten. Ibland används Duoderm för att skydda huden runt sårkanterna innan förbandet 
appliceras. Obs! Vid nyinläggning och avveckling tvätta alltid en ljumske. 
 
Vacuumbehandling på tagben: 
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Preoperativ huddesinfektion med Descutansvamp efter avlägsnandet av steridrape och svamp. 
Steriltvätta med klorhexidinlösning 1mg/ml på skadad hud och med klorhexidinsprit 5mg/ml på 
oskadad hud. Desinfektera huden på ett större område så ett drapen får plats vid 
förbandsläggningen. 
Anpassa sterildraperingen beroende av sårets lokalisation och storlek. 
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8. Sterildrapering 
Se PM: ”Mall hjärta standard”. 
 
9. Operationsteknik 

 Beroende på lokalitet av sårhåla skiljer sig operationstekniken åt men principiellt vill man 
mekaniskt får bort så mycket infekterad vävnad som möjligt innan svampen appliceras. 
Operatören kan behöva använda raspar, fil, gaugetång och diatermi. Såret kan också behöva 
tvättas med Descutansvamp och/eller Väteperoxid samt sköljas med Natriumklorid. 

 Svampen anpassas i storleks så att den passar i sårhålan, med sax eller skalpell. 

 Om sternum är öppet är det viktigt att skydda underliggande organ från direktkontakt med 
svampen för att minska risken för mekaniska skador på vävnaden. Detta görs genom att täcka 
vävnaden med ett sårkontakt lager Sipro(tidigare Mepitel). Sipro läggs direkt mot hjärtytan eller 
sys fast på den svampyta som läggs mot hjärtat. Ibland sys också svampen fast i fascian vid 
djupa infektioner. 

 Svampen täcks med en självhäftande sårfilm (drape) som måste sluta helt tätt mot huden.  

 Det görs ett hål i drapen ca. 2,5cm i diameter som täcks med sugventilen med vidhållande 
dränageslang.  

 Dränageslangen kopplas ihop med behållaren/canistern (som kan hanteras av den som passar 
på sal.) 

 
Kontroll efter avslutat ingrepp 

 Kontrollera att pumpen är korrekt inställd (efter ordination). Standardinställning på V.A.C. pumpen 
är 125mmHg kontinuerlig terapi. Operatören ansvar också för att pumpen är rätt inställd. 

 Behållaren till sårvätskan kan användas i en vecka utan byte. Skriv därför datum på en tejp och 
fäst på behållaren. 

 Se till att allt använt material förs in i Orbit under Artiklar inklusive pump. Info-V.A.C scannas in 
via streckkoden medans Acti-V.A.C nummer måste registreras manuellt under MT-utrustning. 

 Dokumentera sedan i Melior hur många bitar svamp ni har lagt in, vilken storlek på svamp som 
använts, om det är en djup eller ytlig sårhåla samt vilken sugstyrka som är ordinerad med 
kontinuerlig eller intermittent terapi. Standardinställning=125mmHg/kontinuerlig behandling 

 Meddela PPA/Sektionsledare när nästa omlägging planeras.  

 Vid avslutad Acti-V.A.C behandling ska Mediq kontaktas tel. 031-388 91 10 och då avregistreras 
pumpen. Därefter packas denna med ladd sladd + instruktionsbok i sin väska med adressetikett 
på lådan och lämnas plomberad på internposten för transport till Mediq. En Acti-V.A.C ska alltid 
åter till Mediq för kontroll och genomgång efter avslutad behandling och får inte kopplas till en ny 
patient.  

 
13. Komplikationer/ Risker 
Risk för hjärtruptur pga. mekanisk skada av sternumkanterna om svampen är inkorrekt placerad i 
mediastinum.  

 

Syfte 

Rutinen syftar till att ge en enhetlig vård samt dokumentation baserad på kunskap, erfarenhet och 
forskningsresultat. Delge nya kollegor kunskap om ingreppet. 

 

Ansvar 

Medicinskt ansvarig sektionschef på enheten är tillsammans med vårdenhetschefen på enheten 
ansvarig för att rutinen är känd och följs enligt rutin. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner 
och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 
2011:9. 
 

Uppföljning, utvärdering och revision 

Avvikelse från rutinen ska dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa händelser ska 
rapporteras i avvikelsesystemet Med Control Pro där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd 
och uppföljning. 
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