Til umhugsunar
Þrýstingssár hafa mikil áhrif á líf þeirra sem fá slík
sár og hindra fólk við athafnir daglegs lífs.

Þrýstingssár

Legusár/setsár

Þrýstingssár eru fljót að koma og lengi að fara

Ert þú í sérstakri hættu?

Þrýstingssár valda verkjum og vanlíðan og
geta verið kostnaðarsöm fyrir einstaklinginn og
samfélagið.
Líkami okkar er skapaður til að hreyfa sig og
hvílast til skiptis og við erum stöðugt að skipta
um líkamsstellingu. Ef þú getur ekki hreyft þig
að vild eða ert með skert húðskyn eykst mjög
hættan á þrýstingssárum, fyrst og fremst vegna
þess hversu auðvelt er að gleyma mikilvægi þess
að hagræða sér með vissu millibili.
Hafðu samband við hjúkrunarfræðinginn eða
lækninn þinn, heilsugæsluna eða Sáramiðstöð
Landspítala, ef einhver vandamál koma upp eða
þú þarfnast ráðgjafar eða aðstoðar.
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Hvað er þrýstingssár?

Góð ráð til varnar

Þrýstingssár er sár sem myndast vegna of mikils
eða langvinns þrýstings á húð. Þrýstingurinn
veldur blóðþurrð (súrefnisskorti) á svæðinu og
kemur í veg fyrir eðlilega blóðrás þar.
Fyrsta merki um þrýstingssár er roði á afmörkuðu
húðsvæði. Ekki er víst að roðinn valdi sársauka.

Hagræða sér eða snúa
Skiptu um stellingu reglulega með því að
hagræða þér í stólnum eða snúa þér í rúminu,
ekki sjaldnar en á tveggja klukkustunda fresti.
Biddu einhvern annan að snúa eða hagræða þér
reglulega, ef þú getur það ekki sjálf/ur.

Ert þú í sérstakri hættu?
Aukin hætta er á að fá þrýstingssár
• þegar löngum tíma er varið í rúminu, í stól
eða í hjólastól.
• þegar einstaklingurinn skynjar ekki sársauka
eða óþægindi sem við eðlilegar aðstæður
myndi leiða til þess að hann skipti um
stellingu.
• þegar hreyfigeta er skert vegna lömunar,
langvarandi veikinda eða skurðaðgerða.
• þegar raki liggur við húðina vegna mikillar
svitamyndunar, þvags og/eða hægða.
• þegar matarlyst er lítil eða fæðið er
mjög einhæft. Einnig þegar fólk er mjög
grannholda og beinabert.
• hjá öldruðum, sem eru með þunna og
viðkvæma húð.
• þegar notuð eru verkjalyf eða slævandi lyf,
en þá verða allar hreyfingar minni.
• við langvarandi notkun steralyfja sem gera
húðina þynnri og viðkvæmari.
• sykursýki er sérstakur áhættuþáttur.

Fylgjast með ástandi húðar
Ef sérstakir áhættuþættir eru til staðar þarf að
skoða húðina að minnsta kosti kvölds og morgna,
og oftar ef þú situr eða liggur lengi í sömu
stellingum.
Skoðaðu líkamann
að framan, aftan
og á hliðunum.
Gættu sérstaklega
að húðinni þar sem
grunnt er á beini, t.d.
setbeini, mjöðmum,
spjaldhrygg, hælum,
ökklum og olnbogum.
Á myndinni sést hvar á líkamanum
Leitaðu eftir
er mesta hættan á þrýstingssárum
roðablettum, blöðrum,
fleiðrum og útbrotum.
Hægt er að nota spegil með löngu sveigjanlegu
skafti til að sjá alla húðina.
Fáðu aðstoð ef þú getur ekki skoðað líkamann
nægilega vel.
Reyndu að forðast að liggja eða sitja á svæði sem

roðablettur er á og láttu vita ef roðinn hverfur
ekki fljótlega.
Hreinlæti
Mikilvægt er að gæta vel að hreinlæti, sérstaklega
ef mikill raki liggur við húðina vegna svita eða
úrgangsefna. Strjúktu viðkvæm húðsvæði með
mjúkum klút, notaðu milda sápu, þerraðu létt
og berðu á þig rakaverjandi krem. Ekki nudda
húðina.
Forðast of heitt vatn
Baðvatn má ekki vera of heitt. Allir verða að
gæta sín sérstaklega þegar þeir fara í sturtu með
hitaveituvatni. Blöndunartæki með hitastilli tryggja
ekki hæfilegan hita á vatninu.
Næring
Reyndu að viðhalda heilbrigði húðarinnar með
því að borða hollan og fjölbreyttan mat og drekka
nægan vökva, a.m.k. einn og hálfan lítra á dag.
Ef matarlyst er lítil getur næringarráðgjafi leiðbeint
þér með fæðuval.
Hjálpartæki
Reyndu að tryggja að rúmdýnur og sessur í
hjólastól séu góðar. Hafðu samband við iðjuþjálfa
eða sjúkraþjálfara ef þú telur þörf á að endurnýja
dýnur, sessur eða önnur hjálpartæki.
Ef heilsan versnar
Sýndu sérstaka aðgát ef heilsa þín versnar
og hreyfigetan minnkar, t.d. ef þú verður
rúmliggjandi.

