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Glasgow Coma Scale

302 Appendix
Canadian C-spine Rule
A. Grundkrav
• Vuxen > 15 år gammal
• Ingen anamnes på rygg-/kotsjukdom
• GCS 15 (normal medvetandegrad)
• Skada < 48 tim ålder
B1. Ingen högriskfaktor såsom
• Ålder > 65 år
• Allvarlig skademekanism såsom
- fall från > 1 meter/5 trappsteg
- axialt våld mot huvudet t.ex. dykning
- trafikolycka med hög hastighet (100 km/h, voltat, utslungad ur fordon)
cykelolycka
- motoriserat fritidsfordon (ex snöskoter, terrängfordon m.m.)
• Parestesier i extremiteterna
B2. Lågriskfaktor föreligger
• Enkel påkörning bakifrån, undantaget
- krockad in i mötande trafik
- påkörd av buss/lastbil
- voltat med fordonet
- påkörd av fordon med hög hastighet
• Sittande ställning på akutmottagningen
• Vid något tillfälle varit uppegående efter olyckan
• Fördröjd debut av nacksmärta
• Frånvaro av ömhet i nackens medellinje
B3. Kan aktivt rotera nacken (45 grader åt höger respektive vänster)
Patient som uppfyller grundkraven (A), saknar högriskfaktor (B1), har någon
lågriskfaktor (B2) och kan rotera nacken aktivt (B3) kan frias från skada.

Nexus
•
•
•
•
•

Avsaknad av ömhet/smärta i medellinjen
Avsaknad av fokala neurologiska bortfallssymtom
Ingen intoxikation
Normal medvetandegrad
Avsaknad av smärtsam distraherande skada.

Patient som uppfyller dessa krav kan frias från halsryggsskada.
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Tabell 1. Förslag till suturmaterial, tjocklek och tid till suturtagning
Region

Hud

Djupare struktur

Dagar till
suturtagning

Skalpen

5–0/4–0/3–0
monofilament

4–0 resorberbar

7–10

Ansikte,
inklusive öra

6–0/5–0
monofilament

5–0 resorberbar

5–7

Munslemhinna

5–0 resorberbar

Bålen

4–0/3–0
monofilament

3–0 resorberbar

Ventralt 8–10
Rygg 14

Extremiteter

4–0 monofilament

4–0 resorberbar

8–10*

Hand

5–0 monofilament

5–0 resorberbar

Hand 8–10*
Fingertopp 10–12

Fot och fotsula

4–0/3–0
monofilament

4–0 resorberbar

12–14

Skrotum

5–0 resorberbar

*lägg till 2–3 dagar vid sår över extensionsytor på leder
Tabell 2. Indikationsförslag för alternativ förslutning
Limning
Färska sårskador
Lättapproximerade
sårkanter utan större
spänning
Raka och rena sårkanter
utan diastas

Stapling
Linjära raka sår på
skalp, bål och
extremiteter
Temporär, hastig
förslutning av sår där
patienten behöver
omedelbar operation
p.g.a. livshotande
trauma

Tejpning
Ytliga, raka sår utan större
spänning
Hudflikar där suturering är
kontraindicerat p.g.a.
hotande ischemi
Sår med stor infektionsrisk
Sår hos äldre och
kortisonbehandlade
Support efter suturtagning

