
Människor kan leva med svårläkta sår i månader, t.o.m. år. 

Kickstarta läkningen med PICO
•	 Negative pressure wound therapy (NPWT) används vanligtvis för behandling av 

komplicerade sår1,6,5

•	 Enkelheten med PICO tillåter enkel applicering av denna effektiva behandlingsform 2 till 
svårläkta sår. PICO ger dina patienter den bästa starten till läkning.

Bättre välbefinnande för patienten med PICO
Studier har visat att känslan av oro och depression kan fördröja sårläkning3,4. Med detta i 
åtanke, har Smith & Nephew utvecklat PICO för att tillhandahålla en effektiv behandling2, 
som tillåter patienten att leva så normalt som möjligt och förbättra deras välbefinnande 
under tiden såret läker7.

Alla känner vi till en patient som har ett sår som inte vill läka. 
Trots upprepad behandling läker inte såret.

Nyckeln till att kickstarta

svårläkta sår

•	 Patientvänlig: Hög följsamhet; 90% av  
patienterna var nöjda med PICO och 99%  
upplevde ingen smärta under behandling

•	 Lätt att använda: 97% av sjuksköterskorna 
bedömde appliceringen av PICO  som lätt/
acceptabel jämfört med förbandsbyte med 
traditionell avancerad sårbehandling

•	 Kostnadseffektiv: Behandling med PICO  
visade att totalkostnaden minskade jämfört  
med annan avancerad sårbehandling

•	 Effektiv: 68% av såren som behandlades  
med PICO läkte inom en mediantid på 9 veckor

En ny studie på 325 patienter med ett antal 
olika sårtyper visade att PICO är:7

PICO är designad för att förbättra patientens välbefinnande och  
ge förutsättningar till ett så normalt liv som möjligt under tiden man 
lever med sår.



För mer information om hur PICO kan hjälpa dig  
gå in på www.mypico.com

Bakgrund
•	 82-årig man med en historik av diabetes, 

hjärtinfarkt och nedsatt perifer cirkulation
•	 Genomgick en partiell amputation av foten 6 

veckor tidigare
•	 Såret behandlades med olika typer av förband 

efter operationen
•	 MepitelTM  i botten av såret täckt av MELOLIN™ 

och TegadermTM som fixering
•	 Såret blev macererat och alltmer smärtsamt 

med dålig lukt (Bild 1)
•	 Detta orsakade patienten ångest och oro över  

att behöva genomgå ytterligare amputation

PICO behandling
•	 Patienten bytte vårdgivare
•	 Initial behandling med ACTICOAT™ och ALLEVYN™ 

för att hantera infektionen innan behandling 
med PICO påbörjas

Resultat
•	 Efter 1 veckas behandling med  PICO (Bild 2) 

var patienten helt smärtfri och kunde sova på 
nätterna

•	 Efter 9 veckors behandling med PICO (Bild 3)  
var såret nästan läkt  och man byte till 
traditionell sårbehandling och patienten kunde 
gå på sin fot igen
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PICO™ kan användas för att effektivt läka  
svårläkta sår.8

Bild 3 – Såret nästan läktBild 1 – Innan PICO behandling

Patientfall -Fotamputationssår

Bild 2 – 1 vecka med PICO behandling
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