โปรดอ่านเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน
เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
แผ่นปิ ดแผลคาลโตสแตท
KaltostatTM Calcium-Sodium Alginate Wound Dressing
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
แผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ เป็ นแผ่นปิ ดแผลแบบแผ่นหรือแบบเป็ นเส้นชนิดไม่ถักทอ สีขาวถึงขาวนวล เนือ้ นุ่ม ผลิตจากเส้นใยแคลเซียม-โซเดียมอัลจิเนต เส้นใยอัลจิ
เนตจะดูดซับสารคัดหลั่งจากบาดแผลและเปลี่ยนเป็ นเจลเนือ้ แน่น/แผ่นเส้นใย เจลนีจ้ ะสร้างสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชืน้ ในบริเวณที่สมั ผัสกับบาดแผล เจลดังกล่าวจะช่วยให้
สามารถลอกแผ่นปิ ดแผลโดยไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนือ้ เยื่อที่สร้างขึน้ มาใหม่เพียงเล็กน้อยหรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเลย อาจติด
แผ่นปิ ดแผลทิง้ ไว้ได้นานสูงสุดเจ็ดวันขึน้ อยู่กับบาดแผล เมื่อสัมผัสกับแผลที่มีเลือดออก แผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ จะช่วยในการห้ามเลือด แผ่นปิ ดแผลชัน้ แรกนีค้ วร
ใช้ร่วมกับแผ่นปิ ดแผลชั้นที่สอง
ข้อบ่งใช้
สาหรับการใช้งานโดยไม่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์ แผ่นปิ ดแผล KALTOSTATTM อาจใช้สาหรับ:
แผลถลอกเล็กน้อย
แผลฉีกขาดเล็กน้อย
แผลไฟไหม้หรือน้าร้อนลวกเล็กน้อย
ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ แผ่นปิ ดแผล KALTOSTATTM อาจใช้สาหรับการดูแลรักษาบาดแผลภายนอก เช่น:
แผลเรือ้ รังที่ขา (แผลเรือ้ รังเนื่องจากเลือดคั่ง แผลเรือ้ รังเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง และแผลเรือ้ รังที่ขาซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง) แผลเรือ้ รัง
เนื่องจากเบาหวาน และแผลกดทับ (แผลที่ผิวหนังถูกทาลายลึกเป็ นบางส่วนและทัง้ หมด)
แผลบริเวณผูใ้ ห้ (donor site) แผลผ่าตัดที่เปิ ดทิง้ ไว้เพื่อให้หายแบบทุติภูมิ (secondary intent) แผลจากอุบตั ิเหตุ
นอกจากนี ้ แผ่นปิ ดแผล KALTOSTATTM อาจใช้สาหรับ:
การดูแลรักษาแผลเลือดออกเฉพาะที่ เช่น แผลฉีกขาด แผลถลอก เลือดกาเดาไหล การถอนฟั น และหลังการกาจัดเนือ้ ตายด้วยการตัดออก
การดูดซับสารคัดหลั่งในแผลมะเร็ง เช่น ก้อนเนือ้ ที่ผิวหนังจากมะเร็ง การแพร่กระจายของมะเร็งมาที่ผิวหนัง และมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi’s sarcoma)
ข้อห้ามใช้
ไม่ควรใช้แผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ในผูท้ ี่แพ้หรือเคยมีปฏิกิริยาแพ้ต่อแผ่นปิ ดแผลหรือส่วนประกอบของแผ่นปิ ดแผล แผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ไม่ได้มีไว้ใช้เป็ น
ฟองนา้ ในการผ่าตัด
แผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ไม่ได้มีไว้ใช้กับแผลที่มีเลือดออกมาก
วิธีการใช้
1.
การเตรียมแผลและการทาความสะอาดแผล
ก่อนติดแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ให้ทาความสะอาดบริเวณแผลด้วยน้ายาทาความสะอาดแผลที่เหมาะสม
ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ หากจาเป็ น ก่อนที่จะติดแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ให้กาจัดเนือ้ ตายและผิวหนังตายแห้งส่วนเกินออก และล้างด้วยนา้ ยา
ทาความสะอาดที่ไม่เป็ นพิษที่เหมาะสม
2.
การเตรียมและการติดแผ่นปิ ดแผล
ก. ควรตัดแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ให้ได้ขนาดที่พอดีกับบาดแผลเพื่อหลีกเลี่ยงการปิ ดทับเกินออกมายังผิวหนังโดยรอบ
ข. สาหรับแผลที่มีสารคัดหลั่งมาก ควรติดแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ บนส่วนที่แห้งบนบาดแผล ควรใช้แผ่นปิ ดแผลชัน้ ที่สองที่เหมาะสมเพื่อปิ ดทับแผ่นปิ ด
แผล KALTOSTAT™ ให้อยู่กับที่
ค. สาหรับแผลที่มีสารคัดหลั่งเล็กน้อย ควรติดแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ บนแผลและสร้างความชุ่มชืน้ ด้วยนา้ เกลือชนิดนอร์มลั ซาไลน์ปราศจากเชือ้ ควร
ใช้แผ่นปิ ดแผลชัน้ ที่สองที่เหมาะสมเพื่อปิ ดทับแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ให้อยู่กับที่
ง. เมื่อใช้แผ่นปิ ดแผลแบบเป็ นเส้น KALTOSTAT™ ในแผลที่เป็ นแอ่งลึก ต้องให้แผ่นปิ ดแผลยื่นออกมาจากแผลอย่างน้อย 2.5 ซม. หรือ 1 นิว้ เพื่อให้ง่ายต่อ
การนาออกจากแผล
3.
การเปลี่ยนแผ่นปิ ดแผลและการลอกออก
ก. สาหรับแผลที่มีสารคัดหลั่งมาก ให้เปลี่ยนแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ เมื่อสารคัดหลั่งทะลุผ่านแผ่นปิ ดแผลชั้นที่สอง หรือเปลี่ยนแผ่นปิ ดแผลตามหลัก
ปฏิบตั ิทางคลินิกที่ดี
ข. การลอกแผ่นปิ ดแผลออกไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ สาหรับแผลที่มีสารคัดหลั่งมาก แผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ จะก่อตัวเป็ นเจลที่แผล/ส่วนที่สมั ผัสกับแผ่น
ปิ ดแผล และยกตัวขึน้
ค. การลอกออกจากแผลที่มีสารคัดหลั่งน้อยอาจต้องใช้นา้ เกลือชนิดนอร์มลั ซาไลน์ปราศจากเชือ้ ช่วยเพื่อทาให้แผ่นปิ ดแผลชุ่มชืน้
ง. ทาความสะอาดแผลด้วยนา้ ยาทาความสะอาดแผลที่เหมาะสมก่อนติดแผ่นปิ ดแผลแผ่นใหม่

จ. เช่นเดียวกับการใช้แผ่นปิ ดแผลอื่นๆ ควรลอกแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ออกจากบาดแผล และทาความสะอาดบาดแผลในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
4.
แผลที่มีเลือดออก
ติดแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ลงบนบริเวณที่มีเลือดออกเพื่อช่วยห้ามเลือด ลอกออกเมื่อเลือดหยุด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ไม่ควรติดแผ่นปิ ดแผลทิง้ ไว้นานเกินกว่า 7 วัน
ติดแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ เพิ่มตามที่อธิบายไว้ขา้ งต้น
คาเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต
• ห้ามใช้ซา้
•
•
•
•

ทิง้ ส่วนที่ไม่ได้ใช้ของผลิตภัณฑ์หลังจากทาแผล
ห้ามใช้งานหากบรรจุภัณฑ์ชนั้ ในของผลิตภัณฑ์ชารุดเสียหาย
ไม่แนะนาให้ใช้แผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ กับทารกที่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 เดือน
ระวัง: รับประกันสภาพปลอดเชือ้ เว้นแต่ว่าซองบรรจุฉีกขาดหรือถูกเปิ ดออกก่อนใช้งาน ผลิตภัณฑ์นสี ้ าหรับใช้ครัง้ เดียว

•
•

ไม่ควรใช้แผ่นปิ ดแผลนีร้ ่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาแผลอื่นๆ โดยไม่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก่อน
หากพบเห็นอาการระคายเคือง (รอยแดง การอักเสบ) การเปื่ อยยุ่ย (ผิวหนังซีดขาว) การสร้างเนือ้ เยื่อเหนือระดับผิวหนัง (การสร้างเนือ้ เยื่อมากเกินไป) หรือ
อาการแพ้ (ปฏิกิริยาภูมิแพ้) ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
แผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ได้รบั การออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชืน้ ที่เอือ้ ต่อการหายของบาดแผล หากแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ก่อตัว
ขึน้ เป็ นเจลตัง้ แต่แรกที่ใช้ แล้วถูกปล่อยให้แห้ง จะทาให้การลอกออกจากบาดแผลทาได้ยาก โดยทั่วไป การปล่อยให้แห้งจะไม่มีปัญหาสาหรับ แผลที่มีสารคัด
หลั่ง ควรลอกแผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ออกโดยใช้นา้ เกลือชนิดนอร์มลั ซาไลน์ปราศจากเชือ้ (sterile normal saline) เท่านัน้ อาจจาเป็ นต้องพรมนา้ เกลือ
เพื่อรักษาสภาพเจลเอาไว้ หากเจลแห้งสนิท ให้ใช้นา้ เกลือพรมเจลที่แห้งเพื่อทาให้เจลชุ่มชืน้ อีกครัง้ กระบวนการนีอ้ าจใช้เวลาหลายชั่ วโมงกว่าที่เจลจะนุ่มลง
การใช้แผ่นปิ ดแผลกับบาดแผลที่ติดเชือ้ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้
นอกจากนี ้ สาหรับแผลกดทับ แผลเรือ้ รังเนื่องจากเลือดคั่ง แผลเรือ้ รังเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง แผลเรือ้ รังเนื่องจากเบาหวาน แผลบริเวณผู้ให้
แผลผ่าตัดที่เปิ ดทิง้ ไว้เพื่อให้หายแบบทุติภูมิ แผลจากอุบตั ิเหตุ แผลมะเร็ง และการดูแลรักษาแผลเลือดออกเฉพาะที่:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

การดูแลรักษาแผลประเภทต่างๆ ที่ระบุไว้ขา้ งต้นควรอยู่ภายใต้การกากับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
ควรใช้มาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อมีขอ้ บ่งชี ้ (เช่น การใช้ถุงน่องรัดกล้ามเนือ้ ที่บีบรัดแบบลดหลั่น (graduated compression bandaging) ในการดูแล
รักษาแผลเรือ้ รังที่ขาเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดดาหรือวิธีการบรรเทาแรงกดทับในการดูแลรักษาแผลกดทับ)
การแบ่งตัวของเชือ้ จุลชีพในแผลเรือ้ รังเป็ นสิ่งที่พบได้ท่วั ไปและไม่ถือเป็ นข้อห้ามในการใช้แผ่นปิ ดแผล อาจใช้แผ่นปิ ดแผลกับแผลติดเชื ้อภายใต้การกากับดูแล
ของแพทย์ร่วมกับการรักษาที่เหมาะสม และการตรวจสอบแผลบ่อยๆ
ควรให้การรักษาเพื่อควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือด รวมถึงมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับแผลเรือ้ รังที่เท้าอันเนื่องมาจากเบาหวาน
สาหรับแผลมะเร็ง ขอแนะนาให้ใช้แผ่นปิ ดแผลชัน้ ที่สองที่มีความสามารถในการดูดซับสูง
ในแผลที่เป็ นแอ่ง อาจใช้แผ่นปิ ดแผลแบบเป็ นเส้นเพื่ออุดบาดแผล สาหรับแผลต่างๆ อย่างเช่น แผลชอนทะลุและรูเปิ ดของหนอง ให้ใช้เทคนิคที่เหมาะสมใน
การสอดและการนาแผ่นปิ ดแผลออก
แผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ไม่ได้มีไว้ใช้เป็ นฟองนา้ ในการผ่าตัด แผ่นปิ ดแผล KALTOSTAT™ ไม่ได้มีไว้เพื่อห้ามเลือดสาหรับแผลที่มีเลือดออกมาก ให้
พิจารณาใช้วิธีทางเลือกอื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจมีการเสียเลือดในปริมาณมาก

- ผ่านการทาให้ปลอดเชือ้ ด้วยการฉายรังสี
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