Swedish Medtech
Position Paper

beträffande användning av silver i
förbandsprodukter
Januari 2008

1. Inledning
Företagen i Swedish Medtech anser att silverprodukter skall användas i de situationer där de
kan ha en medicinsk effekt och där de kan ge patienterna en förbättrad situation och
livskvalitet.
En rad kliniska studier på produkter innehållande silver, däribland sårförband, har visat
positiva effekter för sårläkningen. Detta minskar lidandet för patienten och ger dessutom
sjukvården ett komplement till sedvanlig antibiotika när mikroorganismer förorsakar problem
vid sårläkning.

2. Produktutveckling
Företagen i branschen har en kontinuerlig utveckling av nya produkter i både nya och gamla
beprövade material och substanser. Syftet är ta fram produkter som har en dokumenterad
effekt och funktion och som ger ett optimalt medicinskt resultat. En sådan substans är silver i
olika beredningsformer, som har en dokumenterad antimikrobiell effekt. 1, 2, 3
Silver är ett bredspektrum, antimikrobiell substans, som kontrollerar anaeroba och aeroba
bakterier, svamp och multiresistenta bakterier t ex MRSA och VRE. Silver dödar
mikroorganismer genom multipla mekanismer. 1, 2, 3, 4
3. Medicintekniska produkter med silver
Exempel på medicintekniska produkter med olika former av silver är sårförband 4,5 och
katetrar.
4. Silverförband och dess användningsområde
Silverförband bör endast användas då mikroorganismer påverkar sårläkningen negativt. Det är
viktigt att ställa en diagnos på bakomliggande orsak. Syns ingen effekt av silverförbandet bör
en ny bedömning göras efter 2-4 veckor. Såret skall också utvärderas kontinuerligt under
behandlingstiden. Silver är dock inget alternativ till antibiotika vid djup sårinfektion utan
skall ses som en integrerad del i det totala omhändertagandet av patienten.
Patienter med hög frekvens av återkommande sårinfektioner kan behandlas i förebyggande
syfte enligt specialistordination. 7
Silverförband är även indikerat som behandling vid brännskador för att undvika infektion.
5. Silver, avfallshantering och miljöpåverkan
Silverförband ska hanteras som medicinskt avfall vilket senare förbränns och därefter tas om
hand enligt sedvanliga rekommendationer vid användning inom vården.
Uppgifter om i vilken mängd silver används inom vården finns inte framtagna. Vid en
översiktlig analys över mängden silverförband i avfallsledet från vården som Stena Miljö
gjort, var slutsatsen att det handlar om små mängder6 .
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Eftersom silver är en ädelmetall förstörs den inte vid förbränning i avfallsledet. Däremot
fångas silvret upp vid reningen av rökgaserna vid förbränningsanläggningarna i Sverige.
Silvret hamnar sedan i flygaskan, vilket utgör en deponirest från förbränningen.
Askan deponeras i enlighet med de regler som gäller för den typen av farligt avfall. Detta
innebär att silver från förband därigenom inte når ut i dagvattnet under förutsättning att
avfallshanteringen sköts enligt rekommendationerna.
6. Silver och resistensutveckling
Produkter innehållande silver har används för behandling av brännskador och sårbehandlingar
under många år. Den totala incidensen av resistens mot silver har dock visat sig vara låg
(silversulfadiazine och silvernitrat) i laboratorium, kliniska och miljösammanhang. Till
skillnad från antibiotika så har silver multipla verkningsmekanismer vilket gör det troligt att
utvecklingen av resistens mot silver skulle kräva mutation i mer än en genetisk lokalisation. 1,
2, 3

Vid kontrollerad användning av medicintekniska produkter med silver finns i dagsläget ingen
känd dokumenterad resistensutveckling när det gäller t ex moderna förbandsprodukter med
silver.
Det finns idag inga dokumenterade fall där silverresistens har lett till en dödlig
sjukdom. Det finns inga terapeutiska alternativ till användningen av silver. I det
sällsynta fallet att silverresistens uppstår är systemisk behandling med antibiotika
effektivt. I ljuset av detta kan sårförband med silver minska behovet av att förskriva
antibiotika och kan därmed bidra till undvikandet av antibiotikaresistens hos patienter
med försämrad sårläkning.
7. Summering
Silver i medicintekniska produkter har en dokumenterad antimikrobiell effekt, vilket ger
patienter med t ex svårläkta sår en i många fall snabbare sårläkning och därmed en förbättrad
livskvalitet. Medicintekniska produkter med silver skall ej användas där det inte är indikerat,
utan efter en noggrann bedömning och där så är relevant. Silverförband skall hanteras enligt
gällande avfallsrekommendationer.
8. Swedish Medtech
Swedish Medtech, tidigare Sjukvårdens LeverantörsFörening, är branschorganisationen för
medicinteknik. Vi har idag runt 150 medlemsföretag som tillsammans svarar för närmare 90
procent av den medicintekniska marknaden i Sverige.
Branschen är mycket bred och våra medlemsföretag har produkter inom bland annat röntgen,
ortopediska implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys och hjälpmedel för
handikappade samt förbrukningsartiklar. Medlemmarna är både stora och små företag,
tillverkare och distributörer.
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