
Kursledare:
Irradias certifierade laserterapeuter med 
10-20 års laservana.

Förkrav: Inga.
Datum & tid: ons 24 okt kl 17.00-21.00.

Plats: Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21.
Anmälan: Anmälan till kurser@irradia.se eller 
via Irradias hemsida. Begränsat antal platser.
Ingår: Kursmaterial, kaffe & smörgås.

Seminariet är kostnadsfritt 

Samtliga kurser på www.irradia.se

Se filmer på Irradia.se/filmer

Medicinsk laser – sårläkning
Fot och bensår – diabetes
Kvällsseminarium ons 24 okt 17.00-21.00

Efter 13 laserbehandlingar 1 gång i veckan

Efficacy of low-level light therapy for treatment of diabetic foot ulcer: A systematic 
review and metaanalysis of randomized controlled trials

1. Diabetes Res Clin Pract. 2018 Jul 23;143:215-224. doi: 10.1016/j.di

abres.2018.07.014.PMID:30009935 DOI:10.1016/j.diabres.2018.07.014

Välkomna till seminarium om sårläkning.

Kursen riktar sig främst till er som kommer
i kontakt med svårläkta sår i olika former
men även till dig som har ett genuint 
intresse av effektiv sårbehandling.

Vi börjar med grundläggande laserteori 
och praktik. Därefter går vi igenom en ny
och intressant översiktsstudie på diabetes-
fotsår1. Följande frågor kommer vi att 
belysa:

Sluter sig såren fortare? 
Minskar smärta? 
Ökar granulationsvävnaden?  
Finns det rapporterade biverkningar? 
Vilka lasertyper rekommenderas och hur
många behandlingar krävs?

Vi avslutar med praktik som består av
handhavande av laser samt behandling. 

INNEHÅLL:
17.00 Terapeutens och
patientens vanligaste frågor, inriktning sår.
Praktisk genomgång av lasrar.
19.00 Fika och smörgås.
19.15 Special: Ny översiktsstudie: Är laserbe-
handling på diabetssår evidensbaserat?
20.00 Workshop - Praktisk behandling av sår. 
Vi övar i grupp på att behandla med laser.



Medicinsk laser vid sårläkning

Vad är medicinsk laserbehandling, 

och vad gör den?

Belysning med laserljus är effektivt för att

minska smärta och inflammationer samt

för att påskynda läkning. Dessa effekter 

gör att laserbehandlade sår förenklat 

uttryckt läker snabbare än sår som inte 

får laser.

Vilka sår kan laserbehandlas?

De flesta sår kan behandlas med medi-

cinsk laser. Exempel på sår som fram-

gångsrikt kan behandlas är:

Akuta sår, såväl traumatiska som kirurgiska

sår, kroniska sår, t ex diabetessår, trycksår,

arteriella och venösa sår samt ischemiska

sår såsom trycksår.

Vad kan behandlingsutfallet bli?

Chansen till fullständig sårläkning är enligt

studier på djur och människa hög för 

de flesta sårtyper. Man brukar räkna med

att 90% av svårläkta sår förbättras och 

flertalet läks helt.

Hur många behandlingar behövs för ett

svårläkt diabetessår samt vilken tidsperiod

kan man räkna med innan såret är läkt?

Det beror på vad som har orsakat såret, 

hur patienten lever men också på 

laserrustningens prestanda och 

terapeutens skicklighet och tillgång till 

annan rehabilitering och medicinsk 

utrustning. Det är vanligt att sår har läkt

efter 8-12 behandlingar under en tidsrymd

av ca ett halvt år.

.

Andra gradens brännskada

2 behandlingar efter 3 dagar

Uppföljning 4 månader


