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Woulgan

Woulgan Bioactive Beta-Glucan Gel er en behandling for 
både akutte og kroniske sår der tilhelingen har stoppet opp 
eller står i fare for å gå saktere enn normalt. Woulgan har en 
unik formulering med gelegenskaper og beta-glukan som 
reaktiverer stagnerte sår og akselererer tilhelingsprosessen 1,2.

Det er anbefalt å initiere behandling med Woulgan etter 4 uker 
med standard behandling hvor effekt ikke er tilfredsstillende. 
Det er dokumentert at diabetiske fotsår med mindre enn 40% 
størrelsesreduksjon etter 4 uker har en 91% sjans for ikke å 
gro innen 12 uker 3. I tillegg er det publisert en algoritme for 
venøse leggsår som viser at <40% størrelsesreduksjon innen 4 
uker indikerer høy risiko for at såret ikke vil gro med standard 
behandling 4.

Indiasjoner

Når sårtilhelingen har stagnert eller går saktere enn 
forventet i:

 Diabtiske fotsår

 Leggsår

 Trykksår

 Åpne post-operative sår

 Delvis tykkelsesforbrenninger

 Transplantat og donorflater

 Sår og rifter 

Sårtilstander egnet for behandling med 
Woulgan

 Tørre til moderat væskende.

  Delvis til full tykkelsessår. Full tykkelsessår gror ikke alltid 
med sekundær intensjon.

  Fibrin - Inntil 75 % av sårflaten kan være dekket med tørr 
eller fuktig fibrin. Gelegenskapene vil løse opp fibrinet.

  Nekrose - Såret kan være dekket med inntil 75% gult eller 
svart nekrotisk vev. Før påføring av Woulgan debrider i 
henhold til lokal prosedyre.

  Fistler - Woulgan kan brukes i fistler, men noen fistler 
trenger kirurgi for å gro.

  Sener og bein kan være eksponert. Woulgan skader ikke 
disse, men sår med synlige sener og bein gror ikke alltid 
med sekundær intensjon.

 Kan brukes på sår med forsenkede sårkanter.

Forholdsregler

  Effekten av Woulgan kan bli redusert om pasienten 
behandles med systemiske steroider eller 
immunsupressiv behandling.

  Infeksjon; kliniske infeksjoner må behandles i henhold til 
lokale retningslinjer, men Woulgan kan benyttes sammen 
med antimikrobielle terapier.

Kontraindikasjoner

  Kjent allergi eller overfølsomhet for noen av 
komponentene i Woulgan.

www.woulgan.com/no
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Hvordan påføre

 Rengjør i henhold til lokale retningslinjer

 Debrider om nødvendig

 Beskytt sårkantene ved behov

  Dekk sårflaten med et tynt lag av Woulgan 

  Dekk med en egnet sekundær bandasje og fikser 
₀  Hvilken som helst skumbandasje eller sårkontaktlag kan 

benyttes 
• Unngå bruk av høyabsorberende bandasjer

  Bruk kompresjon eller avlastning om nødvendig

  Påfør ny Woulgan ved hvert sårskift 
₀  Typisk to ganger i uken

Se etter disse kliniske forbedringene:

 Renere sårbunn

 Sunnere sårvev

 Mindre størrelse

 Mindre sårdybde

Behandlingsperiode

  Vurder behandlingen etter 4 uker med Woulgan og 
helhetlig pasientbehandling.

  Dersom ingen av ovenfor nevnte forbedringene er 
synlige, vurder å avslutte Woulgan behandling.

  Når forbedringene er tydelige, fortsett i 4 uker til eller til 
såret har grodd. Etter 8 ukers behandling med Woulgan, 
vurder effekt og fortsett med standard behandling om det 
er hensiktsmessig.

  Dersom tilhelingen stopper opp eller flater ut, begynn 
med en ny 4 ukers behandling med Woulgan, gjør 
ny vurdering etter 4 uker og fortsett dersom det er 
forbedringer.

  Dersom såret forverres skal behandlingen opphøre. 
Vurder mulige årsaker for forverringen: pasientens 
tilstand, klinisk infeksjon, endringer i kompresjon/
avlastning eller bruk av andre produkter.

Kliniske observasjoner ved bruk av Woulgan

  En økning i inflammasjon kan forventes, må ikke 
forveksles med infeksjon.

  Noen ganger øker sårvæskingen etter noen dager.

Woulgan er ikke:

  En biofilmfjerner 
₀  Men Woulgan kan benyttes etter debridering og kan 

forhindre dannelse av ny biofilm.

  En behandling for infiserte sår, dersom såret er klinisk 
infisert: 
₀ Behandle infeksjonen i henhold til lokale retningslinjer. 
₀  Woulgan kan benyttes samtidig så lenge sårvæskingen 

er tørr til moderat.
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How to apply
• Wound cleansing according to local practice
• Debride if appropriate
• Protect the wound edges, if applicable
• Cover the wound surface with a thin layer of Woulgan
• Apply a suitable secondary dressing of choice and �xate
     o Any foam dressing or wound contact layer can be used
          - Avoid using superabsorbent dressings
• Apply compression or of�oading if indicated
• Apply new Woulgan at every dressing change
     o Typically, twice per week

Treatment period
• Reassess after 4 weeks of Woulgan treatment and holistic patient care.
• If none of the above improvements are seen, consider discontinuing Woulgan treatment.
• When improvements are evident, continue for a second 4-week period or until healed. After 8 weeks  
  treatment with Woulgan, assess healing and return to standard of care if appropriate.
• If the healing progression stalls or plateaus again, start another 4-week period of Woulgan   
  treatment, assess and continue with Woulgan if improvements are seen.
• If the wound deteriorates, the treatment should be discontinued. Assess possible reasons for   
  deterioration; patient condition, clinical infection, changes in use of compression/ off loading or   
  changes in use of cleansing agents or cover dressings.

Clinical observations when Woulgan is used
• An increase in signs of in�ammation can be expected, do not confuse this with infection.
• Sometimes an increase in exudate may occur after a few days.

Woulgan is not:
• A bio�lm remover.
     o But Woulgan can be used after debridement and may prevent new bio�lm formation.
• A treatment for infected wounds, if the wound is clinically infected:
     o Treat the infection according to local practice.
     o Woulgan may be used at the same time as long as exudate level is low too moderate.
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Look for these clinical 
improvements:
• Cleaner wound bed
• Healthier wound tissue
• Smaller size
• Less depth


