
Sårskyllevæske og sårgel til  
rensing, fukting og skylling av sår

  Til akutte, kroniske og kontaminerte 
sår, samt til overfladiske- og 
delhudsbrannskader

  Effektiv oppløsning mot  
Gram +/-bakterier, virus, sopp  
og sporer1

 Reduserer odør fra såret2



2. Økt osmotisk trykk 
fører til celleruptur.

En hyperton løsning 
fører til at vann flyter 
inn i cellen for å utligne 
det osmotiske trykket. 
Dette fører til økt trykk i 
cellen slik at den 
brister. 

1. Forstyrrer  
celleveggens struktur.

Granudacyn omringer 
mikroorganismene og 
hypoklorsyren 
penetrerer  
celleveggen i  
mikroorganismen og 
øker dens  
permiabilitet3. 

mikrobe

Granudacyn® forenkler mekanisk rensing av mikroorganismer og celleavfall. Dette medfører også rask fjerning av ubehagelig odør 
fra såret og forenkler sårdebrideringen. Granudacyn® kan også etterlates i såret for å bløte opp sårsengen

Granudacyn® er en skyllevæske til rensing og fukting av akutte, kroniske og kontaminerte sår, inkludert overfladiske 
brannskader og delhudsbrannskader. Hypoklorsyre (HOCl) er en stabil løsning som gjør Granudacyn til en sikker 
skyllevæske. HOCl hindrer proliferasjon av Gram positive og Gram negative bakterier, inkludert MRSA, ORSA, VRSA, 
VRE, virus, sopp og sporer.

Kombinasjonen av 
HOCl/NaOCl og den 
lave osmolaliteten gjør 
Granudacyn® til en effektiv 
sårskyllevæske2.

Bruksområde

Slik virker Granudacyn®

Osmolalitet4  
Osmolaliteten i to produkter ble sammenlignet i et 
laboratorium. 

Analysen viste at HOCl/NaOCl-produktet var klart 
hypertont, mens rent NaOCl-produktet var isotont. 
Diagrammet viser at høyere hypotensjon, gir høyere 
osmotisk trykk og effekt på mikroorganismen

Granudacyn® er laget til flergangsbruk og kan benyttes 
i opptil 60 dager (skyllevæske) og 90 dager (gel) etter 
den er åpnet. For å sikre trygg bruk etter den er åpnet er 

produktet konservert med hypoklorsyre, et stoff
som dannes naturlig i humane forsvarsceller2.
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Osmotisk trykk:  høyt     lavt

Toleranse

Biocompatibility index  

Klorater4 

Biocompatibility index (BI) er definert som beregningen av 
den gjennomsnittlige hemmende konsentrasjonen IC50 på 
L929-celler og konsentrasjonen som fører til 3 log10-

reduksjon i mikrobiell CFU. En BI >1 viser en oppløsning 
med en positiv fordel/risikoverdi, mens en BI <1 viser en 
relativt høy risko for bivirkninger2. 

Cytotoksisitet4

Testsubstans 1 dyrket i 50ppm HOCl/50ppm NaOCl 
(Granudacyn®) forårsaket ingen toksiologisk eller 
biologisk skade på subkonfluente monolags fibroblaster 
fra mus (L929). I motsetning til testsubstans 2 dyrket i 
en høy konsentrasjon av 800ppm NaOcl som forårsaket 
betydelig cytotoksisk reaksjon i fibroblaster fra mus3.  
Granudacyn® er ikke-cytotoksisk. 

Granudacyn® er en renset sårkyllevæske, som er sikkert 
konservert i HOCl. HOCl er en viktig komponent i vårt 
naturlige immunsystem som utvikles og frigjøres i 
makrofagene, som er kroppens egen aktive substans 
under fagocytose. HOCl som oksidant fungerer som 
et potent mikrobicidal virkestoff innad i nøytrofile 
granulocytter. I motsetning til encellede patogener, har 

humane kroppsceller utviklet forsvarsmekanismer som 
gjør dem motstandsdyktige mot lave konsentrasjoner av 
HOCl. Resultater fra tester gjort med membran i hønseegg 
(HET-CAM) støtter dette: Produkter som er konservert 
med 50ppm HOCl og 50ppm NaOCl oppnådde best 
resultat for toleranse brukt på sår relatert til vaskulære 
reaksjoner6.

Aktiv substans
Produkt konsen-

trasjon (mg/L)
IC50

(mg/L)4

rf (3log10 -
E.coli)

(mg/L)5

BIE.coli

(mg/L)

rf (3log10 - 
S.aureus)
(mg/L)5

BIS.aureus

(mg/L)

HOCl/NaOCl 50/50 330 25 13,20 20 16,50

OCT 1000 38 22,5 1,69 17,5 2,17

PHMB 1000 136 90 1,51 100 1,36

PVP-I 100 000 4750 7000 0,68 7000 0,68

CHX 2000 83 100 0,83 85 0,98

I en undersøkelse gjort i laboratorium ble innholdet av 
klorater målt i tre ulike produkter:

•  Produkt 1 med HOCl/NaOCl/50ppm (Granudacyn®) viste 
lavest innhold av klorater på 4,3 mg/L

•  Produkt 2 konservert med HOCl/NaOCl 40/40ppm viste 
tre ganger så stort innhold av klorater sammenlignet med 
produkt 1 med 13,6 mg/ml

•  Produkt 3 med en konsentrasjon av NaOCl på 800ppm 
hadde et innhold av klorater på 120,0 mg/L. 

Klorater dannes under ugunstige lagringsforhold (f.eks. 
varme, solstråler etc.). Klorater er kraftige oksidanter og 
bør ikke komme i kontakt med organisk eller annet lett 
oksiderende materiale. Den laveste konsentrasjonen av 
klorater gir laveste risiko for at oppløsningen er ustabil.
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Egenskaper ved ulike stoffer

Oversikt innholdstoffer2

Granudacyn® kan brukes til rensing, fukting og skylling av følgende sårtyper:

a. Gjelder ikke NaOCl-mono produkter
b. Ekstrapolert fra fysisk-kjemikalske egenskaper eller vist ved absorbsjon
c. Dersom gitt i en kombinasjon phenoxyethanol 2, eller 3

Dybdeeffekt 
1. Overfladisk
2. Penetrerer overflaten
3. Dyperer enn 2

Aktiv substans     Virkningstid Dybdeeffektb Resistens
Selektiv 
effekt   

Støtter sårheling  Sensibilitet Systemisk risiko

NaOCl/HOCla 30 s – 5 min 2 nei ja ja nei nei

OCT 3 – 10 t 1c nei ja ingen effekt nei nei

PHMB 3 – 10 t 2 nei ja ja nei nei

PVP-I (10%) 30 min 3 nei ja noe effekt ja ja

•   Alle kroniske sår uavhengig av dybde,  slik som  
diabetiske fotsår, trykksår, venøse leggsår etc.

•  Alle akutte sår, kutt, bittsår, hudflenger, skrubbsår

• Kirurgiske sår (under kirurgi og postoperativt)

•  Sår mot bruskvev, sener, bindevev og/eller ben

• Brannskader inntil delhud

• Stråleskader

•  Fistler og abcesser

•   Kaviteter som øre, nese, hals

•  Kritisk koloniserte sår

•  Bløtvevsskader

I publikasjonen “Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018”2, ble kombinasjonen HOCl/NaOSl, som er brukt i  
Granudacyn®, vurdert som førstevalg til peritoneal skylling, så vel som dekontaminsering av akutte og kroniske sår.

Oversikt bruksområder2 

*Gjelder ikke NaOCl-mono produkter          

Aktiv substans         Fistler Peritoneal skylling     Nervevev Bruskvev Forebygge POSI

NaOCl/HOCl* ja mulig mulig mulig mulig

OCT nei  kontraindisert         kontraindisert         kontraindisert        ikke kjent

PHMB nei  kontraindisert         kontraindisert        < 0.005 % effektiv

PVP-I nei  kontraindisert        toksisk ja tenderer til  bedre 



Dokumentert sikker i bruk 

Kategori Mikroorganismer
Tid

(sek)
Reduksjon (log10) 
av bakteriebyrden

Reduksjon  
(%)

Baktericid 
effekt

Escherichia coli (ATCC 25922)B 15 > 5,3 99,999 %

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)B 15 > 5,3 99,999 %

Staphylococcus aureus (ATCC 29213)B 15 > 5,5 99,999 %

Enterococcus faecilis (ATCC 29212)B 30 > 5,2 99,999 %

Acinetobacter baumannii (ATCC 19606)B 15 > 5,2 99,999 %

Salmonella typhimuriumA 60 > 5,2 99,999 %

Enterococcus hiraeA 60 > 5 99,99 %

Baktericid 
effekt 
(resistente 
stammer)

Methicillin-/Oxacillin-/Vancomycin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA, ORSA, VRSA)  
(ATCC 11729)2

15 > 5,2 99,999 %

Methicillin resistant Staphylococcus aureus  
(MRSA) (DSM 11729)A 60 > 5,2 99,999 %

Vancomycin resistant Enterococcus faecalis  
(VRE) (DSM 13591)A 60 > 5,5 99,999 %

Fungicid Candida albicans (ATCC 10231)B 15 > 4,3 99,99 %

Sporicid Clostridium difficileA 300 > 4 99,99 %

Virucid

Poliovirusc 300 > 4 99,99 %

Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDB)c 300 > 4 99,99 %

Norovirusc 300 > 4 99,99 %

Adenovirusc 300 > 4 99,99 %

In-vitro-tester antimikrobiell effekt

Kvantitativ in-vitro testmetode (EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476 – fase 2) gjennomført med Granudacyn® 

sårskyllevæske, sammen med mettet organisk 0,3g/L albumin.

In vitro ble den samme rensende effekten av Granudacyn® observert etter en times inkubasjon. In vivo bør 
den rensende effekten av Granudacyn® kombineres med grundig debridering for effektiv rensing og fukting av 
kontaminerte og (kritisk) koloniserte sår

Testingen av den antimikrobielle effekten ble gjennomført av 
følgende uavhengige og akkrediterte laboratorier:

A B C

Amed 80 % 
produkt-
konsentrasjon 
i laboratoriet 
WHU GmbH

Bmed 97 % 
produkt- 
konsentrasjon 
i laboratoriet 
L+S AG

Cmed 100 
% produkt-
konsentrasjon 
i laboratoriet 
Enders



Granudacyn® sortiment 

• Klar-til-bruk hypoton skyllevæske

• Nøytral pH

• Trygg konservering

•  Oppløsning med holdbarhet på 24 måneder etter 
produksjon og 60 dager etter den er åpnet

•  Sårgel med holdbarhet på 18 måneder etter 
produksjon, og 90 dager etter den er åpnet

•     Kan varmes til kroppstemperatur før bruk

• Ikke-cytotoksisk og ikke-irriterende  

•     Klar til bruk

• Gjør fjerning av inntørkede bandasjer enklere

• Kan kombineres med Granulox®

• Krever ikke nøytralisering eller etterskylling

Innhold 
Holdbarhet  

uåpnet
Holdbarhet  

åpnet

Granudacyn® 
sårskyllevæske

50ml spray

24 måneder 2 måneder

250ml spray

500ml

1000ml

500ml NPWT

1000ml NPWT

Granudacyn® 
sårgel

50g

18 måneder 3 måneder100g spray

250g spray

Påføring 

Sårskyllemiddel og spray: for rensing med presis dosering og påføring. 

1. Skånsom sårrensing med 
Granudacyn® skyllevæske.

1 2A 2B 3

Granudacyn kan bli brukt som løsning til installasjon med NPWT( (negative pressure wound therapy).

1. Ta NPWT-flasken ut av 
pakningen.

•  Kan brukes til fukting av bandasjen eller 
direkte i såret, så vel som til forfukting av 
inntørket bandasje

• Det er fordelaktig å la Granudacyn ligge på i 
opptil 15 minutter for å fjerne harde kruster

2A. Sprayes på renset sår fra 
omlag 15-30 cm avstand.

2 B. Rens såret, eller fukt med en 
kompress og legg det i såret. 

3. Egner seg i kombinasjon med 
standardbandasjer.

2. Åpne bærehanken fra etiketten 
på flasken.

3. Heng flasken i hanken opp ned 
på installasjonsapparatet.

1 32



• Renser såret mekanisk

• Bakteriefri og pH-nøytral

• Ikke-cytotoksisk og irriterer ikke huden 

• Hypotonisk

• Inneholder ingen tungmetaller

• Reduserer odør fra såret

• 24 måneders holdbarhetstid for  

 skyllevæsken og 18 måneder for  

 gelen (uåpnet)

• Førstevalg til peritoneal skylling

• Kan brukes på nervevev, bruskvev og ben

• Godt egnet til kaviteter og fistler

• Kan bli værende i såret

• Ingen spesielle krav til avfallshåndtering

• Tilgjengelig som oppløsning, spray, gel og  

 NPWT-variant

Granudacyn®



Les mer på www.molnlycke.no 
Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70. The Mölnlycke, Granulox and 
Granudacyn trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group 
of companies. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC2192104

Referanser: 1. In-vitro suspension test (EN13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476 – phase 2) with Granudacyn® wound 
irrigation solution. 2. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018, Skin Pharmacol Physiol 2018;31:28–58, DOI: 
10.1159/000481545. 3. Fukuzaki, Biocontrol Science,2006,Vol.11,No.4,147-157. 4. Method Ph.Eur. 2.2.35, test conducted 
by BIOSERV Analytik- und Medizinprodukte GmbH, Rostock, Germany. 5. Method according to EN 1040 tested by Labor 
LS SE & Co. KG, Bad Bocklet, Germany. 6. Harnoss et al., Wound Rep Regen, 2018; 1-7.

I Mölnlycke® leverer vi innovative løsninger til sårbehandling, 
forbedrer sikkerheten ved kirurgi, og forebygger trykksår, 
som forbedrer pasientutfall og er klinisk og helseøkonomisk 
dokumentert.

I alt vi gjør, er vi motivert av ett mål: Å hjelpe profesjonelt 
helsepersonell til å yte sitt beste. Vi har forpliktet oss til å bevise 
dette hver dag.

Beviser det hver dag


