
Slys 14.júlí 2014 

Sár á hnjám

Eigandi Róms: Óskar Sverrisson
Framleiðendur smyrsls: Urðarköttur ehf. 
Eigandi mynda: Sigurborg Ágústa Jónsdóttir
Höfundur samantektar: Anna Berg

Meðferð á Róm var að mestu unnin af 
eftirfarandi aðilum: Óskar Sverrisson, 
fjölskyldan á Báreksstöðum ásamt vinum.  



 Slys 14.júlí. Rómur fælist frá eiganda sínum og dettur framfyrirsig 

á hnén á malbiki. Skrapar alla húð af hnjánum. 

 Dýralæknir var strax fengin til að sinna sárum á Róm. Meðhöndlun 

á honum var fyrstu þrjár vikurnar samkvæmt því sem dýralæknir 

ráðlagði. 

 Þrem vikum eftir slys voru sárin enn mjög opin, flugur sóttu í það 

og hann sleikti þau stöðugt. Rómur var sýnilega mjög þjáður á 

þessum tíma. 

 Þann níunda ágúst var ákveðið, þvert á leiðbeiningar dýralæknis, 

að bera smyrslið Sárabót á sárið. Þessi ákvörðun bar strax 

sýnilega árangur og bataferlið hófst.  



 Smyrslið Sárabót er framleitt úr minkafitu og íslenskum jurtum í 

framleiðslulínunni Gandur. Framleiðandi Gands smyrslanna er 

Urðarköttur ehf. 

 Rómur var fyrst smurður með kreminu 9.ágúst þar sem önnur 

krem virtust ekki hjálpa til. 

 Strax frá fyrsta degi var augljós breyting á þróun sársins. Það 

fyrsta sem tekið var eftir er að Rómur hættir að sleikja sárið og 

flugur létu það vera. 

 Eftir tvær vikur með Sárabót minnkar sáravessi og það er sýnilega 

farið að gróa. 

 Eftir fjórar vikur með Sárabót er sáravessi úr sárinu vart 

merkjanlegur og það er næstum gróið heilt yfir. 

 Eftir sjö vikur með Sárabót eru sárin á hnjánum næstum lokuð, 

þunn og mjúk húð hylur hnén. Háramyndun er byrjuð á jöðrum. 



 Rómur er mjög þjáður, liggur 

mikið en þegar hann stendur 

er hann með allan þungan á 

afturfótum. 

 Hnén eru mjög bólgin og sár 

inn að beini. Flugur sækja í 

sárin og hann sleikir þau 

stöðugt.



 Rómur er enn 
meðhöndlaður samkvæmt 
læknisráði, sáravatn og 
sérpantað krem. 

 Framför sársins var lítil 
sem engin að mati þeirra 
sem meðhöndla klárinn. 
Opið inn að beini.

 Þegar hér er komið við 
sögu er ákveðið að hefja 
meðhöndlum með 
smyrslinu Sárabót. 



 Smyrslið er borið á með einnota hönskum, tvisvar 

sinnum á dag, kvölds og morgna. 



14.ágúst

15.ágúst

18.ágúst



 Rómur liggur mjög mikið, hann fær verkjalyf til að lina 

þjáningarnar. 



 Tveim vikum eftir að byrjað var að bera smyrslið 

Sárabót á sárið.

27. ágúst 28. ágúst



 Eftir læknisheimsókn, 29. ágúst, var prófað að setja nýtt 
krem á sárið, það byrjaði strax að blæða úr því. 

 Þessi meðhöndlum var því sjálfhætt.



 Sárið er aftur að lokast eftir smá afturkipp þegar borði var á 

sárið annað krem (af dýralækni) þrem dögum fyrr. 



 Fjórum vikum eftir að meðhöndlun með Sárabót hefst er húð byrjuð 
að myndast.  

 Rómur er farin að beygja hnén þegar hann liggur og gengur meira. 

 Rómur fær ennþá verkjastillandi samkvæmt læknisráði.



 Nærmynd af vinstri framfæti, sárið er sýnilega að 

lokast. 



 Sex vikum eftir að meðhöndlun með Sárabót hófst eru sárin 

á hnjám Róms nánast lokuð og hann gengur meira um. 

 Smyrsl er ennþá borið á tvisvar á dag og hann er nuddaður 

og teygður tvisvar til fjórum sinnum í viku.



 Í dag er Rómur 

hættur á 

verkjastillandi og 

sárið er alveg að 

verða gróið.

 Húðin sem komin 

er á hnén er bæði 

mjúk og 

eftirgefanleg. 



 Þó sárin á Róm séu nánast gróin þá er mikilvægt að 

huga að öðrum atriðum í bataferlinu þar sem Rómur 

hefur staðið mjög krepptur á meðan sárin voru aum og 

opin. 

 Notast verður við strokur, nudd og teygjur til að mýkja 

vöðva og rétta líkamsstöðuna. 

 Sárasmyrslið Sárabót verður áfram borið á húðina á 

hnjánum til að halda örvefnum teygjanlegum og 

mjúkum.

 ........


