โปรดอ่านเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน
เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
แผ่นปิ ดแผลอควาเซลเอจีโฟมชนิดมีกาวและไม่มีกาว
AQUACEL™ Ag foam adhesive and non adhesive Hydrofiber™ foam dressing
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
แผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag แบบมีกาวชนิดโฟมเป็ นผลิตภัณฑ์แผ่นปิ ดแผล Hydrofiber™ ชนิดโฟมปราศจากเชือ้ ที่ประกอบด้วยฟิ ลม์ พอลิยูรีเทนกันน้าที่ชนั้ นอกและ
แผ่นดูดซับหลายชัน้ โดยมีแผ่นกาวปิ ดแผลที่มีขอบกาวซิลิโคน แผ่นดูดซับหลายชัน้ ประกอบด้วยชั้นของโฟมพอลิยูรีเทนและชั้นสัมผัสบาดแผลแบบไม่ถักทอโดยใช้
เทคโนโลยี Hydrofiber™ (โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส) ชั้นสัมผัสบาดแผลของแผ่นปิ ดแผลด้วยเทคโนโลยี Hydrofiber™ ประกอบด้วยประจุซิลเวอร์ 1.2% w/w
ซิลเวอร์ในแผ่นปิ ดแผลนีม้ ีฤทธิ์ครอบคลุมการฆ่าเชือ้ แบคทีเรียได้ในวงกว้างภายในแผ่นปิ ดแผล แผ่นปิ ดแผลนีด้ ูดซับของเหลวและแบคทีเรียในบาดแผลได้ในปริมาณสูง
และสร้างเจลเหนียวนุ่มที่แนบสนิทกับพืน้ ผิวบาดแผลอย่างใกล้ชิด ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชืน้ และช่วยในการกาจัดเนือ้ เยื่อที่ไม่ส ามารถทางานได้ออกจากแผล
(กระบวนการกาจัดเนือ้ ตายตามธรรมชาติ (autolytic debridement)) โดยไม่ทาร้ายเนือ้ เยื่อปกติ เป็ นที่ทราบดีว่าสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชืน้ ช่วยสนับสนุนกระบวนการสมาน
แผลของร่างกาย แผ่นฟิ ลม์ ชัน้ นอกสามารถกันนา้ และเป็ นเกราะป้องกันไวรัสและแบคทีเรียได้ จึงช่วยปกป้องบาดแผลจากการปนเปื ้อนภายนอก แผ่ นฟิ ลม์ ยังช่วยจัดการ
การถ่ายเทไอความชืน้ ของสารคัดหลั่งที่ดูดซึมโดยแผ่นปิ ดแผล
กลุ่มแผ่นปิ ดแผลชนิดมีกาวมีขอบซิลิโคนที่ช่วยให้การยึดเกาะมั่นคงและไม่ทาร้ายผิวหนัง
แผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag ชนิดโฟมสามารถใช้เป็ นแผ่นปิ ดแผลชัน้ ในหรือชัน้ นอกก็ได้ และอาจใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบาดแผลอื่นๆ
และสามารถตัดให้มีรูปร่างและขนาดได้ตามคาแนะนาของบุคลากรการแพทย์ หากตัดแผ่นปิ ดแผล อาจจาต้องใช้เทปกาวเพิ่มเติมเพื่อยึดให้เข้าที่ ในกรณีนีจ้ ะจาเป็ นต้อง
ใช้เทปกาวเพิ่มเติมหรือวิธีการอื่นๆ ในการยึดเพื่อยึดแผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag แบบไม่มีกาวชนิดโฟมให้อยู่กับที่
ด้านหลังของแผ่นฟิ ลม์ ปิ ดแผล AQUACEL™ Ag แบบมีกาวชนิดโฟมทาหน้าที่เป็ นเกราะป้องกันแบคทีเรียและไวรัส
แผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag ชนิดโฟมประกอบด้วยซิลเวอร์ที่ทาหน้าที่เป็ นสารกันเสียเพื่อป้องกันหรือยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลชีพภายในแผ่นปิ ดแผล
ข้อบ่งใช้
แผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag ชนิดโฟมสามารถใช้สาหรับการดูแลบาดแผลทัง้ แบบเรือ้ รังและเฉียบพลัน เช่น:
- แผลไฟไหม้ที่ผิวหนังถูกทาลายลึกเป็ นบางส่วน (ระดับที่สอง)
- แผลที่เท้าจากเบาหวาน แผลเรือ้ รังที่ขา (แผลเรือ้ รังเนื่องจากเลือดคั่ง แผลเรือ้ รังเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง และแผลเรือ้ รังที่ขาซึ่งเกิดจากสาเหตุหลาย
อย่าง) และแผลกดทับ (แผลที่ผิวหนังถูกทาลายลึกเป็ นบางส่วนและทัง้ หมด)
- แผลผ่าตัด
- แผลจากอุบตั ิเหตุ
- แผลที่มีแนวโน้มที่จะมีเลือดออก เช่น บาดแผลที่เกิดจากการตัดด้วยเครื่องจักรหรือการผ่าตัด และแผลบริเวณผู้ให้ (donor site)
- แผลถลอก
- แผลฉีกขาด
- แผลเล็กน้อยจากการโดนบาด
- แผลไฟไหม้หรือน้าร้อนลวกเล็กน้อย
ข้อห้ามใช้
แผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag ชนิดโฟมไม่ควรใช้กับผูท้ ี่แพ้ง่ายหรือมีปฏิกิริยาการแพ้ต่อแผ่นปิ ดแผลหรือส่วนประกอบของแผ่นปิ ดแผล
วิธีการใช้
1. ห้ามใช้งานหากบรรจุภัณฑ์ชั้นในของผลิตภัณฑ์ชารุดเสียหาย
2. การเตรียมแผลและการทาความสะอาดแผล: ก่อนใช้แผ่นปิ ดแผล ให้ทาความสะอาดบริเวณบาดแผลด้วยนา้ ยาทาความสะอาดแผลที่เหมาะสมและเช็ดผิวหนัง
โดยรอบให้แห้ง
3. การเตรียมแผ่นปิ ดแผลและการใช้งาน:
a. เลือกขนาดและรูปร่างของแผ่นปิ ดแผลเพื่อให้แน่ใจว่าแผ่นซับตรงกลาง (พืน้ ที่ภายในแผ่นกาว) มีขนาดใหญ่กว่าบริเวณบาดแผลประมาณ 1 ซม. (1/3 นิว้ )
b. นาแผ่นปิ ดแผลออกจากซองปราศจากเชือ้ โดยให้นวิ ้ สัมผัสกับแผ่นปิ ดแผลในส่วนที่จะสัมผัสกับบาดแผลและพืน้ ผิวกาว หากมี ให้นอ้ ยที่สุด ลอกแผ่นปิ ดเทปกาวออก
หากแผ่นปิ ดแผลเป็ นแบบมีกาว
c. แผ่นปิ ดแผลนีส้ ามารถตัดตามรูปร่างที่ตอ้ งการได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
d. จับแผ่นปิ ดแผลไว้บนแผลและจัดแนวกึ่งกลางของแผ่นปิ ดแผลให้อยู่กึ่งกลางของแผล วางแผ่นปิ ดแผลบนแผลได้โดยตรง สาหรับแผ่นปิ ดแผลแบบมีกาว รีดแผ่นปิ ด
แผลจนถึงขอบที่มีกาว
e. ควรใช้ผา้ พันแผลหรือเทปยึดที่เหมาะสมเพื่อยึดแผ่นปิ ดแผลให้อยู่กับที่ หากแผ่นปิ ดแผลไม่มีขอบกาวหรือหากตัดแถบกาวออกจากแผ่นปิ ดแผลชนิดมีกาวแล้ว
f. สาหรับตาแหน่งทางสรีรวิทยาที่ยากต่อการติด เช่น ส้นเท้าหรือกระเบนเหน็บ อาจเลือกใช้แผ่นปิ ดแผลชนิดมีกาวในตัวที่มีรูปร่างพิเศษโดยเฉพาะ

g. ทิง้ ส่วนที่ไม่ได้ใช้ของผลิตภัณฑ์หลังจากทาแผล
4. การดึงแผ่นปิ ดแผลออก:
a. ควรเปลี่ยนแผ่นปิ ดแผลเมื่อมีขอ้ บ่งใช้ทางการแพทย์ (เช่น การรั่วไหล มีเลือดออกความเจ็บปวดที่เพิ่มขึน้ หรือสงสัยว่ามีการติดเชือ้ ) ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดที่
แนะนาคือไม่เกินเจ็ดวัน
b. ควรทาความสะอาดแผลตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
c. ในการดึงแผ่นปิ ดแผลออก ให้กดลงบนผิวเบาๆ และลอกมุมหนึ่งของแผ่นปิ ดแผลออกอย่างระมัดระวัง ค่อยๆ ดึงต่อไปจนกว่าขอบทัง้ หมดจะหลุดออก ดึงแผ่นปิ ดแผล
ออกอย่างระมัดระวังและทิง้ ตามระเบียบการทางคลินิกในพืน้ ที่
คาเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต
ระวัง: รับประกันสภาพปลอดเชือ้ เว้นแต่ว่าซองบรรจุฉีกขาดหรือถูกเปิ ดออกก่อนใช้งาน
ผลิตภัณฑ์นมี ้ ีไว้สาหรับใช้ครัง้ เดียวเท่านัน้ และไม่ควรนามาใช้ซา้ การนามาใช้ซา้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ หรือการปนเปื ้อนข้าม (cross contamination)
คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสาหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป
ไม่ควรใช้แผ่นปิ ดแผลนีร้ ่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาแผลอื่นๆ โดยไม่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก่อน
ในระหว่างกระบวนการสมานแผลตามปกติของร่างกาย เนือ้ เยื่อที่ไม่สามารถทางานได้จะถูกนาออกจากบาดแผล (กระบวนการกาจั ดเนือ้ ตายตามธรรมชาติ (autolytic
debridement)) ซึ่งอาจทาให้แผลมีขนาดใหญ่ขนึ ้ หลังจากเปลี่ยนแผ่นปิ ดแผลในสองสามครัง้ แรก
หากพบเห็นอาการระคายเคือง (รอยแดง การอักเสบ) การเปื่ อยยุ่ย (ผิวหนังซีดขาว) หรือการสร้างเนือ้ เยื่อเหนือระดับผิวหนัง (การสร้างเนื ้อเยื่อมากเกินไป) ให้ปรึกษา
บุคลากรทางการแพทย์
ควรตรวจสอบบาดแผลระหว่างการเปลี่ยนแผ่นปิ ดแผลเพื่อสังเกต (1) อาการของการติดเชือ้ ที่เกิดขึน้ (ความเจ็บปวดเพิ่มขึน้ เลือดออก ผิวบริเวณรอบบาดแผลอุ่นและ
แดง มีสารคัดหลั่งจากแผล) (2) มีการเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือกลิ่นของแผล (3) มีอาการอื่นๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึน้ (เช่น เนือ้ เยื่อเปื่ อยยุ่ย หรือแผลนูนขึน้ )
การใช้แผ่นปิ ดแผลกับบาดแผลที่ติดเชือ้ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้
ยังไม่มีการศึกษาการใช้แผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag ชนิดโฟมแบบมีกาวและไม่มีกาวในแผลที่เกิดเนื่องจากโรคเริมหรือโรคพุพอง
แม้ว่าจะมีขอ้ สังเกตว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของซิลเวอร์บางชนิดอาจทาให้เกิดการเปลี่ยนสีของผิวหนังหลังจากใช้เป็ นเวลานาน แต่การศึ กษาทางคลินิกของผลิตภัณฑ์
ที่มีเทคโนโลยี Hydrofiber™ พร้อมประจุซิลเวอร์พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีผิวดังที่กล่าว
นอกจากนี ้ สาหรับแผลเรือ้ รังที่ขา (แผลเรือ้ รังเนื่องจากเลือดคั่ง แผลเรือ้ รังเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง และแผลเรือ้ รังที่ ขาซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง),
แผลเรือ้ รังเนื่องจากเบาหวาน แผลกดทับ, แผลไฟไหม้ที่ผิวหนังถูกทาลายลึกเป็ นบางส่วน (ระดับที่สอง), แผลผ่าตัดและแผลบริเวณผูใ้ ห้, แผลจากอุบตั ิเหตุที่รกั ษาด้วยวิธี
ปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ:
• การดูแลรักษาแผลประเภทต่างๆ ที่ระบุไว้ขา้ งต้นควรอยู่ภายใต้การกากับดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
• ควรใช้วิธีการดูแลประคับประคองที่เหมาะสมตามข้อบ่งชีท้ ี่ระบุ ควรใช้มาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อมีขอ้ บ่งชี ้ (เช่น การใช้ถุงน่องรัดกล้ามเนือ้ ที่บีบรัดแบบลดหลั่น
(graduated compression bandaging) ในการดูแลรักษาแผลเรือ้ รังที่ขา หรือมาตรการในการลดแรงกดทับในการดูแลแผลกดทับ การให้ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ท่วั
ร่างกายและการติดตามผลการรักษาการติดเชือ้ ที่บาดแผลอย่างใกล้ชิด การควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดสาหรับแผลเบาหวาน ฯลฯ)
•
ในแผลไฟไหม้ที่ผิวหนังถูกทาลายลึกเป็ นบางส่วน (แผลไฟไหม้ระดับที่สอง) ให้พิจารณาวิธีการ (ผ่าตัด) ทางเลือกอื่นๆ หากแผลไม่มีการสร้างเนือ้ เยื่อบุผิวใหม่
หลังจาก 14 วัน
• การแบ่งตัวของเชือ้ จุลชีพในแผลเรือ้ รังเป็ นสิ่งที่พบได้ท่วั ไปและไม่ถือเป็ นข้อห้ามในการใช้แผ่นปิ ดแผล
• แผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag ชนิดโฟมแบบมีกาวและไม่มีกาวถูกกาหนดให้เป็ น MR-Safe ตามคาศัพท์ที่ระบุไว้ในสมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี American Society for Testing and Materials (ASTM) International Designation: F2503-08. Standard Practice for Marking Medical Devices and
Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment.
• หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคาแนะนาโปรดติดต่อ ConvaTec Professional Services หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.convatec.com

- ผ่านการทาให้ปลอดเชือ้ ด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์
วิธีการเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิหอ้ ง (10º C- 25º C/50º F - 77º F) อย่าให้ผลิตภัณฑ์สมั ผัสกับแสง เก็บรักษาในที่แห้ง
ปริมาณบรรจุ
ผลิตภัณฑ์รหัส 420646, 420806 ใน 1 กล่องบรรจุ 5 ชิน้
ผลิตภัณฑ์รหัส 420805, 420681, 420627, 420628, 420639, 420642 ใน 1 กล่องบรรจุ 10 ชิน้

คาอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์
หมายถึง รุ่นการผลิต
หมายถึง วันหมดอายุ
เจ้าของผลิตภัณฑ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร
ผลิตโดย
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร
นาเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ
บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จากัด
87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซนั ส์ เพลส ชัน้ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000
1727673 วันที่ออกเอกสาร 1 สิงหาคม 2564

