โปรดอ่านเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน
เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
แผ่นปิ ดแผลดูโอเดิรม์ ซีจีเอฟ
DuoDerm™ CGF™ Control Gel Formula Dressing
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
แผ่นปิ ดแผล DuoDERM ™ CGF ™ Control Gel Formula Dressing เป็ นวัสดุปิดแผลชนิดมีกาว (ไฮโดรคอลลอยด์) ไฮโดรคอลลอยด์บรรจุอยู่ในเนือ้ วัสดุของแผ่นปิ ด
แผล ชัน้ กาวประกอบด้วยพอลิเมอร์ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของแผ่นปิ ดแผลในการรองรับสารคัดหลั่งของบาดแผลโดยการสร้างเจลเหนียว
แผ่นปิ ดแผลชนิดยึดเกาะได้เองในตัวสามารถดูดซับของเหลวบริเวณบาดแผลและรักษาสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชืน้ ซึ่งสนับสนุนกระบวนการสมานแผลของร่างกายและช่วย
ในการกาจัดสิ่งที่ไม่จาเป็ นออกจากบาดแผล (กระบวนการกาจัดเนือ้ ตายตามธรรมชาติ (autolytic debridement)) โดยไม่ทาลายเนือ้ เยื่อที่เกิดขึน้ ใหม่
แผ่นปิ ดแผล DuoDerm CGF Control Gel Formula Dressing อาจใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลแผลอื่นๆ ตามคาแนะนาของบุคลากรทางการแพทย์
DuoDerm CGF Control Gel Formula Dressing ทาหน้าที่เป็ นเกราะป้องกันบาดแผลจากการปนเปื ้อนของแบคทีเรีย ไวรัส และการปนเปื ้อนภายนอกอื่นๆ แผ่นปิ ดแผล
ผ่านการทดสอบจากการทดลองในห้องปฏิบตั ิการในการป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียและไวรัส รวมถึงเชือ้ เอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus: HIV-1)
ในกรณีที่แผ่นปิ ดแผลติดแน่นโดยไม่มีการรั่วไหล การใช้อุปกรณ์นไี ้ ม่รบั ประกันว่าจะป้องกันการแพร่เชือ้ เอดส์ได้
ข้อบ่งใช้
สาหรับการใช้โดยไม่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย์:
DuoDerm CGF อาจนาไปใช้สาหรับ:
- แผลถลอกเล็กน้อย
- แผลฉีกขาด
- แผลเล็กน้อยจากการโดนบาด
- แผลไฟไหม้หรือน้าร้อนลวกเล็กน้อย
- ผิวหนังฉีกขาด
ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ อาจใช้ DuoDerm CGF สาหรับบาดแผล เช่น:
- แผลเรือ้ รังที่ขา (แผลเรือ้ รังเนื่องจากเลือดคั่ง แผลเรือ้ รังเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง และแผลเรือ้ รังที่ขาซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง) แผลเรือ้ รังเนื่องจาก
เบาหวาน และแผลกดทับ (แผลที่ผิวหนังถูกทาลายลึกเป็ นบางส่วนและทัง้ หมด)
- แผลผ่าตัด (แผลหลังการผ่าตัด, แผลบริเวณผูใ้ ห้ (donor site), แผลบริเวณผิวหนัง)
- แผลไฟไหม้ (ระดับหนึ่งหรือระดับสอง)
• แผลจากอุบตั ิเหตุ
* ลดโอกาสในการสัมผัสกับเชือ้ โรคติดเชือ้ หรือเชือ้ ก่อโรคจากเชือ้ ในโรงพยาบาล
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้กับผูป้ ่ วยที่แพ้หรือเคยมีปฏิกิริยาแพ้ต่อแผ่นปิ ดแผลนีห้ รือส่วนประกอบของแผ่นปิ ดแผล DuoDERM™ CGF™
ไม่ควรใช้แผ่นปิ ดแผล DuoDERM™ CGF™ Dressings กับยาสเตียรอยด์เฉพาะที่ในกรณีที่ไม่มีขอ้ บ่งชีว้ ่าต้องทาแผลแบบระบบปิ ด
วิธีการใช้
ก่อนใช้แผ่นปิ ดแผล ให้ทาความสะอาดบริเวณแผลด้วยนา้ ยาทาความสะอาดแผลหรือนา้ เกลือชนิดนอร์มลั ซาไลน์ (normal saline) และซับผิวหนังโดยรอบให้แห้ง
ขนาดของแผ่นปิ ดแผลที่จะใช้กับแผลควรยาวเกินขอบแผลอย่างน้อย 1 1/4 นิว้ (3.2 ซม.)
1. ดึงกระดาษห่อออกจากด้านหลังของแผ่นปิ ดแผล ระวังอย่าให้นวิ ้ สัมผัสกับพืน้ ผิวกาว
2. จับแผ่นปิ ดแผลไว้บนแผลและจัดแนวกึ่งกลางของแผ่นปิ ดแผลให้อยู่กึ่งกลางของแผล
3. ค่อยๆ ม้วนแผ่นปิ ดแผลให้เข้าที่บนแผล
4. ลูบแผ่นปิ ดแผลให้เข้าที่ดว้ ยมือของคุณ
5. ยึดขอบของแผ่นปิ ดแผลด้วยเทปทางการแพทย์หรือเทปกาวหากต้องการยึดให้ติดแน่นเป็ นพิเศษ
6. ทิง้ ส่วนที่ไม่ได้ใช้ของผลิตภัณฑ์หลังจากทาแผล

หมายเหตุ: ควรตรวจสอบแผ่นปิ ดแผลบ่อยๆ เพื่อหารอยรั่วและการพันกัน/ม้วนที่ขอบของแผ่นปิ ดแผล หากมีสิ่งเหล่านีเ้ กิดขึน้ ควรเปลี่ยนแผ่ นปิ ดแผล เนื่องจากแผ่นปิ ด
แผลจะดูดซึมสารคัดหลั่งจากแผล จึงอาจทาให้เกิดเจลที่สามารถมองเห็นได้จากผิวด้านนอกของแผ่นปิ ดแผล

การลอกแผ่นปิ ดแผลออก
1. ใช้มือข้างหนึ่งกดลงบนผิวหนังและลอกขอบของแผ่นปิ ดแผลออกด้วยมืออีกข้างอย่างระมัดระวัง ค่อยๆ ลอกแผ่นปิ ดแผลออกจากแผล
ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดที่แนะนาคือไม่เกินเจ็ดวัน
คาเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต
• ข้อควรระวัง: รับประกันสภาพปลอดเชือ้ เว้นแต่ว่าซองบรรจุฉีกขาดหรือถูกเปิ ดออกก่อนใช้งาน ผลิตภัณฑ์นมี ้ ีไว้สาหรับใช้ครัง้ เดียวเท่ านั้นและไม่ควรนามาใช้ซา้
การนามาใช้ซา้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ หรือการปนเปื ้อนข้าม (cross contamination)
คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสาหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป
• ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นรี ้ ่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาแผลอื่นๆ โดยไม่ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก่อน
• ในระหว่างกระบวนการสมานแผลตามปกติของร่างกาย สิ่งที่ไม่จาเป็ นจะถูก กาจัดออกจากบาดแผลซึ่งอาจทาให้แผลมีขนาดใหญ่ขนึ ้ หลังจากเปลี่ยนแผ่นปิ ดแผลใน
สองสามครัง้ แรก หากแผลยังคงมีขนาดใหญ่ขนึ ้ หลังจากเปลี่ยนแผ่นปิ ดแผลประมาณสองถึงสามครัง้ ในช่วงแรก ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
• หากพบเห็นอาการระคายเคือง (รอยแดง การอักเสบ) การเปื่ อยยุ่ย (ผิ วหนังซีดขาว) การสร้างเนือ้ เยื่อเหนือระดับผิวหนัง (การสร้างเนือ้ เยื่อมากเกินไป) หรืออาการแพ้
(ปฏิกิริยาภูมิแพ้) ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
• ไม่แนะนาให้เปลี่ยนแผ่นปิ ดแผลบ่อยๆ ในแผลที่ผิวหนังถูกทาลายหรือมีผิวที่บอบบางรอบๆ แผล ควรตรวจสอบบาดแผลระหว่างการเปลี่ ยนแผ่นปิ ดแผล ติดต่อบุคลากร
ทางการแพทย์หากพบว่า
(1) มีอาการของการติดเชือ้ เกิดขึน้ (ความเจ็บปวดเพิ่มขึน้ มีเลือดออก มีสารคัดหลั่งออกจากแผล)
(2) มีการเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือกลิ่นของแผล (3) แผลไม่เริ่มแสดงสัญญาณของการสมานแผลและ (4) มีอาการอื่นๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึน้
• การใช้แผ่นปิ ดแผลกับบาดแผลที่ติดเชือ้ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เท่านัน้
• การใช้อุปกรณ์นไี ้ ม่รบั ประกันว่าจะป้องกันการแพร่เชือ้ เอดส์ได้
นอกจากนี ้ สาหรับแผลเรือ้ รังที่ขา (แผลเรือ้ รังเนื่องจากเลือดคั่ง แผลเรือ้ รังเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง และแผลเรือ้ รังที่ขาซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง),
แผลเรือ้ รังเนื่องจากเบาหวาน แผลกดทับ, แผลไฟไหม้ (ระดับที่หนึ่งและที่สอง), แผลผ่าตัด และแผลจากอุบตั ิเหตุ:
• การรักษาบาดแผลที่จัดอยู่ในประเภทข้างต้นควรอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
• ควรใช้มาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อมีขอ้ บ่งชี ้ (เช่น การใช้ถุงน่องรัดกล้ามเนือ้ ที่บีบรัดแบบลดหลั่น (graduated compression bandaging) ในการดูแลรักษาแผล
เรือ้ รังที่ขาเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดดาหรือวิธีการบรรเทาแรงกดทับในการดูแลรักษาแผลกดทับ)
• การแบ่งตัวของเชือ้ จุลชีพในแผลเรือ้ รังเป็ นสิ่งที่พบได้ท่วั ไปและไม่ถือเป็ นข้อห้ามในการใช้แผ่นปิ ดแผล อาจใช้แผ่นปิ ดแผลกับแผลติด เชือ้ ภายใต้การกากับดูแลของ
แพทย์ร่วมกับการรักษาที่เหมาะสม และการตรวจสอบแผลบ่อยๆ ในกรณีที่มีการติดเชือ้ แอนแอโรบิคแบคทีเรีย ไม่แนะนาให้ใช้วิธีรกั ษาด้วยการทาให้แผลเป็ นระบบปิ ด
• ควรให้การรักษาเพื่อควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือด รวมถึงมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับแผลเรือ้ รังที่เท้าอันเนื่องมาจากเบาหวาน
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