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Bakgrund
En del av brännskadebehandling av barn är att bada. Detta sker på dagbarnvården
efter 3 dagar, mottagningstid ordnas i samband med besöket
på akutmottagningen. Vid badet tvättas såren rena, skadade hudrester avlägsnas
och förbanden byts. Detta motverkar infektioner och stimulerar läkningen.

Förberedelser


Vid besöket på akutmottagningen ska ansvarig sjuksköterska eller läkare
ringa till Dagbarnvården (tel 6735) och boka tid för nästa omläggning.
Kommer patienten jourtid görs bokningsunderlag som vanligt.




Badet bör ske med ungefär 3 dagars mellanrum
Vid upprepad omläggning ska patienten överrapporteras till nästa veckas
jourteam, alternativt till läkare på bröstsektionen.



Badvattnet ska innehålla lämplig mängd salt (samma som kroppens egen
salthalt) för att minimera obehag för patienten.
Mängd salt i vattnet
20 l: 180 g salt
30 l: 270 g salt
60 l: 540 g salt

Premedicinering
Ca en timme före badet ska barnet ha smärtstillande, tex flytande oxynorm enligt
vikt-PM.
20 minuter före badet ges vid behov lugnande i form av Midazolam rektalt (se
tabell nedan). Barnet får därefter inte lämnas utan uppsikt. Narkosläkare på
barn/öronsektionen ska vara informerande före sederingen. Ring dagen före och
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bestäm tid (sekr 8319). Ansvarig kirurgläkare (någon i det aktuella
jourteamet) ska vara närvarande under hela proceduren. Hos barn
med upprepade omläggningar bör någon i bröstsektionen tillkallas när förbanden
är bortplockade, detta för att upprätthålla kontinuiteten.
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Premedicinering med Midazolam rektalt
(Midazolam rektalgel 3.0mg/ml;0,3 mg/kg)

Vikt(kg) Midazolam(ml)

Observandum
Midazolam rektalgel och flytande Oxynorm är potenta läkemedel som inte bör
utfärdas på recept till barn. Vid behov skickas enstaka doser med till hemmet i ren
spruta försedd med kork

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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