โปรดอ่านเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน
เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
แผ่นปิ ดแผลดูโอเดิรม์ เอ็กซ์ตร้าทิน
DuoDerm™ Extra Thin CGF™ Dressing
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
แผ่นปิ ดแผล DuoDERM™ Extra Thin มีความยืดหยุ่นสูง เป็ นแผ่นปิ ดแผลสูตรเจลได้รบั การออกแบบมาเพื่อใช้กับแผลแห้งไปจนถึงแผลที่มีสารคัดหลั่งเล็กน้อย แผ่นปิ ด
แผล DuoDERM™ Extra Thin เหมาะอย่างยิ่งสาหรับใช้กับบริเวณที่มีการเสียดสีและจาเป็ นต้องติดแผ่นปิ ดแผลให้ได้ตามรูปทรง เช่น ข้อศอก ส้นเท้า
ข้อบ่งใช้
• การดูแลรักษาบาดแผลเรือ้ รังที่ผิวหนังชัน้ ตืน้ ที่มีลกั ษณะแห้งไปจนถึงมีสารคัดหลั่งเล็กน้อย
• แผลหลังการผ่าตัด
• การปิ ดแผลเพื่อป้องกัน
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้กับผูป้ ่ วยที่แพ้หรือเคยมีปฏิกิริยาแพ้ต่อแผ่นปิ ดแผลนีห้ รือส่วนประกอบของแผ่นปิ ดแผล ไม่ควรใช้แผ่นปิ ดแผล DuoDERM™ Extra Thin กับยาสเตียรอยด์
เฉพาะที่ในกรณีที่ไม่มีขอ้ บ่งชีว้ ่าต้องทาแผลแบบระบบปิ ด
วิธีการใช้
การเตรียมแผลและการทาความสะอาดแผล แผ่นปิ ดแผล DuoDERM™ Extra Thin เป็ นแผ่นปิ ดแผลที่ปราศจากเชือ้ และควรได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม
เลือกแผ่นปิ ดแผลที่สามารถปิ ดเลยขอบแผลอย่างน้อย 1%" ทาความสะอาดบาดแผลตามแนวทางปฏิบตั ิของโรงพยาบาล ล้างด้วยนา้ เกลือและเช็ดผิวหนั งโดยรอบให้
แห้งเพื่อให้แน่ใจว่าผิวหนังไม่มีคราบไขมันใดๆ
การติดแผ่นปิ ดแผล

1)

พยายามให้นิว้ มือสัมผัสกับแถบกาวน้อยที่สุด

2)

ติดแผ่นปิ ดแผลในลักษณะที่ค่อยๆ รีดไปบนแผล หลีกเลี่ยงการยืดแผ่นปิ ดแผล

3)

รีดแผ่นปิ ดแผลให้เรียบ โดยเฉพาะในบริเวณส่วนขอบ

4)

เมื่อติดที่บริเวณส้นเท้าหรือข้อศอก อาจจะตัดแผ่นปิ ดแผลเป็ นทางยาวประมาณ 1/3 ของแต่ละด้านเพื่อช่วยในการติดแผ่นปิ ดแผล

5)
สาหรับแผลเรือ้ รังที่บริเวณกระเบนเหน็บ (sacrum) ให้กดเข้าไปในรอยพับของทวาร (a) อาจติดแผ่นปิ ดแผลรูปสามเหลี่ยมในทิศทาง
ต่างๆ (b) ขึน้ อยู่กับตาแหน่งและความลึกของแผลเรือ้ รังที่บริเวณกระเบนเหน็บ

6)

การติดแผ่นปิ ดแผลในทิศทางนีอ้ าจมีประโยชน์สาหรับบาดแผลที่อยู่ใกล้กับปากทวารหนัก

7)

ใช้เทปกาวแบบไฮโปอัลเลอจีนิกติดรอบส่วนขอบเพื่อยึดให้แน่น

การลอกแผ่นปิ ดแผลออก
1) กดผิวหนังลงไปแล้วค่อยๆ ลอกส่วนขอบของแผ่นปิ ดแผล ดาเนินการต่อรอบแผ่นปิ ดแผลจนกระทั่งลอกส่วนขอบทัง้ หมดออก
ทาความสะอาดซา้ อีกครัง้ ไม่จาเป็ นต้องกาจัดวัสดุปิดแผลที่เหลืออยู่ทงั้ หมดออกจากผิวหนังโดยรอบ
ติดแผ่นปิ ดแผลทิง้ ไว้ (ไม่เกิน 7 วัน) ยกเว้นในกรณีที่รูส้ ึกไม่สบาย มีการรั่วไหล หรือมีอาการแสดงทางคลินิกของการติดเชือ้
คาเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต
เมื่อใช้กับแผลเรือ้ รังที่ผิวหนัง:
1.
การใช้งานผลิตภัณฑ์นใี ้ นครัง้ แรกควรอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
2.
แผ่นปิ ดแผล DuoDERM™ Extra Thin ช่วยในการรักษาบาดแผลเฉพาะที่ ไม่ควรละเลยมาตรการอื่นๆ ในการรักษาบาดแผลเรือ้ รัง เช่น การเปลี่ยนท่าผูป้ ่ วย
และการเสริมโภชนาการ
3.
ขนาดของแผลที่ใหญ่ขนึ ้ : อาจมีความเสียหายของเนือ้ เยื่อในชัน้ ที่อยู่ลึกลงไปเกิดขึน้ แล้วภายใต้แผลเรือ้ รังที่ผิวหนังชัน้ ตืน้ ที่ปรากฏ เมื่อใช้แผ่นปิ ดแผลที่ทาให้
แผลเป็ นระบบปิ ด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่มีเนือ้ ตาย แผลอาจมีขนาดใหญ่ขนึ ้ และลึกขึน้ ในช่วงแรกๆ ของการรักษาบาดแผล แผลเรือ้ รังที่ ขาซึ่งเป็ นผลมาจากภาวะ
หลอดเลือดอักเสบอาจมีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็วระหว่างที่ความผิดปกติที่เป็ นสาเหตุมีการกาเริบ
กลิ่น: บาดแผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาดแผลที่มีขนาดใหญ่หรือมีเนือ้ ตายมักมาพร้อมกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตาม การมีกลิ่นไม่จาเป็ นต้องบ่งชี ้ว่ามีการติดเชือ้
เสมอไป กลิ่นควรจะหายไปเมื่อบาดแผลได้รับการทาความสะอาด (ดูการติดเชือ้ )
การติดเชือ้ : หากมีอาการแสดงของการติดเชือ้ ทางคลินิกเกิดขึน้ เช่น มีกลิ่นที่ไม่สามารถจาแนกลักษณะได้หรือการเปลี่ยนแปลงสีของสารคัดหลั่ง มีไข้ หรือเซลล์เนือ้ เยื่อ
อักเสบ (อาการกดเจ็บและแดงในบริเวณบาดแผล) ควรดาเนินการเพาะเชือ้ แบคทีเรียจากบาดแผล หากมีอาการแสดงทางคลินิกของการติดเชือ้ ควรเริ่ มให้การรักษาด้วย
ยาที่เหมาะสม อาจใช้แผ่นปิ ดแผล DuoDERM™ ต่อไประหว่างการรักษาตามดุลยพินิจของแพทย์
วิธีการเก็บรักษา
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