
Introduktion

Svårläkta ben- och fotsår orsakar stort lidande och kostar 
samhället stora summor. Sår orsakade av arteriell insuffi-
ciens respektive diabetes-mikroangiopati är kända för att vara 
hypox iska men även de betydligt vanligare venösa bensåren är 
hypoxiska.1 Hyperbar syrgasbehandling ökar syrgastrycket i 
hela kroppen och har använts för behandling av olika sårtyper 
under lång tid men resultaten är ofta tveksamma.2 

I Sverige finns hyperbar syrgasbehandling centraliserat 
och endast tillgängligt vid några få sjukhus. Indikationen 
för hyperbar syrgasbehandling är relativ och inte absolut för 
svårläkta sår3 och då det är en svårtillgänglig behandlings-
form som kräver multipla sjukhusbesök är det ej ett alternativ 
för flertalet äldre multisjuka med svårläkta bensår. Nyligen 
har intresset ökat för topikal lokal syrgasbehandling (topical 
oxygen therapy) av svårläkta sår4 och här rapporterar vi den 
första patienten i Sverige vi känner till som behandlats med 
en ny variant av denna metod.

Fallbeskrivning
En 63 årig man med tablettbehandlad typ 2 diabetes och 
obesitas lades in på hudavdelningen på grund av ett svårläkt 
under bensår sedan 8 månader (figur 1). Såret uppstod i sam-
band med trånga skor sommartid. 

Arteriell cirkulation (tåtryck) var normalt och venöst ultra-
ljud hade ej påvisat klaffinsufficiens. 

Topikal syrgasbehandling av  
svårläkt bensår lindrar smärta och 
påskyndar läkning
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Fallrapport

På grund av svår sårsmärta behandlades han med flera olika 
analgetika inklusive morfinpreparat och gabapentin. Sårrevi-
sion var tvungen att genomföras i spinalanestesi på grund av 
smärta och VAC-behandling fungerade ej på grund av smärta. 
Den exakta sårdiagnosen var oklar men histopatologi ingav 
viss antydan om mikrocirkulatorisk störning. 

Efter litteratursökning valdes Natrox oxygen wound 
the rapy.® Denna mobiltelefonstora apparat ökar det lokala 
syrgas trycket genom att utvinna och koncentrera syrgas från 
luftfuktigheten och leverar ett konstant flöde av 98 % syrgas 
till sårbädden genom en tunn plastslang från en batteridriven 
dosa på höften. 

Dosan levereras med två batterier och patienten måste själv 
kunna ombesörja batteribyte och laddning. Plastslangen le-
vererar syrgasen genom en runt slangnät som ligger direkt an 
mot såret och som täcks av vidhäftande omläggningsmaterial 
såsom Mepilex border flex vilket denna patient fick. 

Från vänster; Lena Palin, Jakob Wikström och Maria Nordgren.  
Medförfattare Annika Lingemark saknas på bilden.

Figur 1. Sår innan, under och efter behandling på vänster underben vid mediala malleolen.
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Sedvanlig kompressionslindning kan användas och denna 
patient hade kortsträcksbinda av modell Pütter. Byte av 
plastslang, omläggningsmaterial och kompressionslind-
ning skedde 2–3 gånger per vecka. Patienten själv upplevde 
minskad smärta efter bara ett par dagar och morfinpreparat 
kunde sättas ut efter en vecka. Efter drygt fyra månader 
var såret helt läkt (figur 1). Patienten eller behandlare rap-
porterade inga väsentliga biverkningar.

Diskussion
Vi bedömer att topikal syrgasbehandling, sannolikt i kom-
bination med god sårvård, påtagligt påskyndade läkningen 
av ett svårläkt kroniskt bensår. Dessutom upplevde patien-
ten en stor smärtlindrande effekt. Visserligen kan placebo-
effekt ha bidragit, men vi bedömer det som osannolikt att 
det skulle vara hela förklaringen pga den påtagliga snabba 
analgetiska effekten och läkningen. 

Flera resultat i litteraturen stödjer användningen av to-
pikal syrgasbehandling. Rent cellbiologiskt behövs syrgas 
för en mängd basala sårläkningsfaktorer såsom immun-
cellsfunktion, celldelning och för att generera ATP genom 
oxidativ fosforylering Syrgas har även en antibakteriell 
effekt, till exempel i form av fria syreradikaler.5 Vid sårläk-
ning stiger behovet av syrgas påtagligt.6 

Topikal syrgasbehandling har nyligen utvärderats i en 
för sårläkningsfältet stor studie på 100 patienter med sår 

Tabell 1. Sårstorlek före och under behandling.

Veckor efter  
behandlingsstart

2 3,5 6 9 12

Såryta cm2 51 46 38 20 12



av venös, arteriell eller diabetes typ med goda resultat7 och 
i en mindre studie på 10 patienter med diabetesfotsår, även 
där med lovande resultat.8 

För att värdera storleken av placeboeffekt och andra icke-
syrgasrelaterade faktorer behövs blindade randomiserade 
studier. Det återstår även att visa om topikal syrgasbehand-
ling är kostnadseffektiv. Alternativa behandlingar för att öka 
syrgastrycket i svårläkta sår finns på marknaden, till exempel 
hemoglobin-spray Granulox9 vilken främst är studerad för di-
abetesfotsår men där det dock inte är påvisat om syrgastrycket 
höjs över tid. Vidare finns andra behandlingsalternativ såsom 
undertrycksbehandling med eller utan hudtransplantation.10

Konklusion
Fler studier för topikal syrgasbehandling vore önskvärt men vi 
bedömer det som ett säkert och lovande behandlingsalternativ 
som kan prövas på svårläkta sår. •
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Kompression & livskvalitet
Vår målsättning är att utveckla marknadens allra främsta 
kompressionsprodukter. Våra produkter uppfyller därför 
inte bara alla medicinska krav och riktlinjer utan även 
brukarens krav på funktion och komfort. 

Vi erbjuder produkter som gör medicinsk nytta samtidigt 
som brukarens livskvalitet ökar. Detta gör vi genom att 
kombinera över 60 års erfarenhet och kunskap med 
innovativa lösningar och avancerad, modern teknik. 
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