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Uppdaterat från föregående version- ingen
förändring från föregående version.

Sammanfattning
Ansiktsbrännskador eller brännskador i luftvägarna kan snabbt ge andningsproblem.
Om kritiskt skadad – prioritera avtransport och behandla under färd.

Behandling
Läkemedel
Andningsoxygen minst 10 l/min på reservoarmask. Sträva efter högsta möjliga FiO2
om risk för CO- eller cyanid-förgiftning.
Ringer-acetat infunderas (max 2000 ml). Brännskador ger aldrig chockbild i tidigt
skede, överväg i så fall andra skador.
Salbutamol 2 mg/ml inhalation 5 ml vid hosta, luftvägssymtom.
Esketamin, Ketanest, injektionsvätska 5mg/ml och 25mg/ml.
 0,25 mg/kg i.v. vid svår smärta.
 Om i.v. eller i.o. väg saknas kan Ketanest 25mg/ml ges i.m. i dosen 0,5mg/kg.
50kg-12,5mg i.v.-25mg i.m.
70kg och mer-17,5mg i.v.-35mg i.m.
Kan upprepas efter 10 min. Kan upprepas max 3 gånger.
Diazepam injektionsvätska 5 mg/ml, 0,5 ml ges i.v. före Ketanest. Kan upprepas till
max 2 ml.
Morfin injektionsvätska, 10 mg/ml spädd med NaCl till 1 mg/ml, 2,5 ml i.v. Kan
upprepas tills tillfredsställande VAS. Försiktighet vid påverkad medvetandegrad
och/eller instabil cirkulation.
Ondansetron injektionsvätska 2 mg/ml, 2ml kan ges långsamt i.v. som engångsdos
vid illamående.
Paracetamol tablett 500 mg,2-3 st. per os, om patienten väger över 60kg. Om under
60 kg, 2 tabletter. Överskrid ej max dygnsdos.

Omvårdnad
Skapa lugn och ro för patienten.

Kyl brännskadan men håll patienten varm!
Ytlig brännskada kan täckas med brännskadegel eller brännskadekompress till max
10 % av kroppsytan. Behandla till smärtfrihet, max 15 min, inspektera, upprepa vid
behov.
Alternativt kan NaCl eller Ringeracetat sprayas över det skadade området.
Finfördelad dimma kyler effektivt och ger en bra smärtlindring. Dimma är att föredra
framför att hälla vätska över skadan.
Djup brännskada skyddas med rena dukar efter kylning

Vid frätskador endast vatten, Ringeracetat eller NaCl, inte brännskadegel
Höjd huvudända
Högläge på brända extremiteter
CPAP-behandla vid misstänkt lungödem
EKG rytmövervakning vid elbrännskada

Uppdaterat från föregående version- Esketamin kan upprepas efter 10
minuter- max 3 gånger. Paracetamol tillagd.
Gäller från och med 2015-12-01

