โปรดอ่านเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน
เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
แผ่นปิ ดแผลอควาเซลเอจีเซอจิคอล
AquacelTM Ag Surgical HydrofiberTM Surgical Cover Dressing with Silver
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
แผ่นปิ ดแผลผ่าตัด AQUACEL™ Ag SURGICAL เป็ นแผ่นปิ ดแผลปราศจากเชือ้ สาหรับแผลหลังผ่าตัดที่ประกอบด้วยแผ่นชัน้ ใน (ติดกับแผล) ชนิดไม่ได้ถักทอเส้นใย
ผลิตขึน้ ด้วยเทคโนโลยี Hydrofiber™ และประจุซิลเวอร์ที่เย็บติดกับไนลอนและเส้นด้ายอิลาสเทน แผ่นปิ ดแผลถูกยึดไว้ระหว่างชัน้ บนสุดของไฮโดรคอลลอยด์ซึ่งติดกับ
ฟิ ลม์ พอลิยูรีเทนชั้นนอกและชัน้ ที่สมั ผัสกับผิวหนังโดยเป็ นช่องหน้าต่าง ซึ่งประกอบขึน้ ด้วยแผ่นฟิ ลม์ พอลิยูรีเทนที่ค่ นั กลางระหว่างชัน้ ไฮโดรคอลลอยด์อีกสองชัน้
ชัน้ นอกของฟิ ลม์ พอลิยูรีเทนของแผ่นปิ ดแผลผ่าตัด AQUACEL Ag SURGICAL เป็ นเกราะป้องกันแบคทีเรียและไวรัสเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชือ้ หากผ้าปิ ดแผล
ยังคงติดแน่นอยู่และไม่มีการรั่วซึม
ซิลเวอร์ในแผ่นปิ ดแผลช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลติดเชือ้
แผ่น Hydrofiber ตรงกลางที่ดูดซับได้สูงจะดูดซับและเก็บกักสารคัดหลั่งปนเลือดที่ร่วั ไหลออกมาและเปลี่ยนรูปให้เป็ นเจลนุ่ม ซึ่งช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ชุ่มชืน้ เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการสมานแผลของร่างกาย
ส่วนประกอบไฮโดรคอลลอยด์ของแผ่นปิ ดแผลช่วยให้ยึดเกาะได้แน่นและไม่ทาร้ายผิวหนัง พร้อมทัง้ ช่วยส่งเสริมการดึงแผ่นปิ ดแผลออกโดยไม่ทาให้บาดแผลบอบชา้ และ
ยังช่วยลดความเสียหายต่อผิวหนังรอบๆ บริเวณที่ติดอีกด้วย
แผ่นปิ ดแผลผ่าตัด AQUACEL Ag SURGICAL เป็ นแผ่นปิ ดแผลที่สามารถกันนา้ แบคทีเรีย และไวรัสได้ โดยออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
รูปทรงบาดแผล/รอยผ่าในระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายและการบวมหลังการผ่าตัด
ข้อบ่งใช้
ภายใต้การดูแลของบุคลากรการแพทย์ อาจใช้แผ่นปิ ดแผลผ่าตัด AQUACEL Ag SURGICAL สาหรับการดูแล:
การสมานของแผลด้วยวิธีปฐมภูมิ (เช่น แผลจากอุบตั ิเหตุและบาดแผลหลังการผ่าตัดชนิดไม่เร่งด่วน) และเป็ นเกราะป้องกันการซึมผ่านของเชือ้ แบคทีเรียอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงช่วยลดการติดเชือ้ ได้
ข้อห้ามใช้
แผ่นปิ ดแผลผ่าตัด AQUACEL Ag SURGICAL ไม่ควรใช้กับผูท้ ี่แพ้ง่ายหรือมีปฏิกิริยาการแพ้ต่อแผ่นปิ ดแผลหรือส่วนประกอบของแผ่นปิ ดแผล
วิธีการใช้
1. ก่อนใช้แผ่นปิ ดแผล ให้ทาความสะอาดบริเวณบาดแผล/รอยผ่าด้วยนา้ เกลือปราศจากเชือ้ และเช็ดผิวหนังโดยรอบให้แห้ง
2. เลือกขนาดแผ่นปิ ดแผลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสโดยตรงระหว่างแผล/รอยผ่ากับแผ่น Hydrofiber
3. นาแผ่นปิ ดแผลออกจากห่อปราศจากเชือ้
4. ในขัน้ ต้นให้ดึงกระดาษรองด้านหลังประมาณ 3/4 ส่วนตามแนวยาวของแผ่นปิ ดแผลเพื่อลดการสัมผัสนิว้ กับแผ่นกลางและพืน้ ผิวกาว วางไปที่ ดา้ นหนึ่งของแนวเส้น
แผล/รอยผ่า ค่อยๆ ม้วนแผ่นปิ ดแผลเหนือบริเวณบาดแผลและติดให้เรียบร้อย
5. นากระดาษหุม้ 1/4 ส่วนที่เหลือออกแล้วค่อยๆ ม้วนแผ่นปิ ดแผลให้เข้าที่ดว้ ยมือเพื่อให้กาวยึดเกาะแน่นหนา อย่าดึงยืดแผ่นปิ ดแผล
6. แผ่นรองไฮโดรคอลลอยด์โปร่งแสงช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบแผ่น Hydrofiber บริเวณส่วนกลางและประเมินได้ว่าเมื่อใดที่จาเป็ นต้องเปลี่ยนแผ่นปิ ดแผลแผ่น
ใหม่ แผ่นปิ ดแผลสามารถติดทิง้ ไว้ได้นานถึง 7 วันโดยขึน้ อยู่กับการประเมินทางคลินิกและระเบียบการใช้ประจาท้องถิ่น
7. ควรตรวจสอบบาดแผล/รอยผ่าทัง้ หมดอย่างสม่าเสมอ ถอดแผ่นปิ ดแผลผ่าตัด AQUACEL Ag SURGICAL ออกเมือ่ มีขอ้ บ่งชีท้ างคลินิก (เช่น รั่วไหล เลือดออกมาก
ผิดปกติ สงสัยว่ามีการติดเชือ้ หรือเมื่อครบ 7 วัน)
สาหรับการปิ ดแผลผ่าตัดบริเวณหัวเข่า เข่าควรทามุม 30 องศาโดยประมาณเพื่อการปิ ดแผลได้อย่างเหมาะสม
การดึงแผ่นปิ ดแผลออก
หากต้องการดึงแผ่นปิ ดแผลออก ให้ใช้มือข้างหนึ่งกดลงบนผิวหนังและลอกขอบของแผ่นปิ ดแผลออกด้วยมืออีกข้างอย่างระมัดระวัง
ดึงยืดแผ่นปิ ดแผลเพื่อทาลายแผ่นหุม้ กาวและดึงออก
คาเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต
• ระวัง: รับประกันสภาพปลอดเชือ้ เว้นแต่ว่าซองบรรจุฉีกขาดหรือถูกเปิ ดออกก่อนใช้งาน
• ผลิตภัณฑ์นีม้ ีไว้สาหรับใช้ครัง้ เดียวเท่านัน้ และไม่ควรนามาใช้ซา้
• การนามาใช้ซา้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ หรือการปนเปื ้อนข้าม (cross contamination)
• คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสาหรับการใช้งานอีกต่อไป
• เนื่องด้วยกระบวนการฆ่าเชือ้ จึงอาจมีกลิ่นเล็กน้อยเมื่อเปิ ดบรรจุภัณฑ์ชนั้ แรก
• อย่าใช้แผ่นปิ ดแผลภายใต้แรงกดดัน

•
•
•
•
•

•

ไม่แนะนาให้ตดั แผ่นปิ ดแผล
เลือกขนาดแผ่นปิ ดแผลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสโดยตรงระหว่างแผล/รอยผ่ากับแผ่น Hydrofiber บริเวณที่มีกาวไม่ควรสัมผัสกับบาดแผล/รอยผ่า
แผ่นปิ ดแผลผ่าตัด AQUACEL Ag SURGICAL ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทดแทนวิธีการปิ ดแผลหลัก เช่น ลวดเย็บ หรือ ไหมเย็บแผล
หากมีการติดเชือ้ เกิดขึน้ ระหว่างการใช้แผ่นปิ ดแผล ควรเริ่มการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม การใช้แผ่นปิ ดแผลผ่าตัด AQUACEL
Ag SURGICAL อาจดาเนินต่อไปได้ แต่ควรติดตามความคืบหน้าของบาดแผล/รอยผ่าอย่างระมัดระวัง และการรักษาทัง้ หมดควรอยู่ภายใต้การดูแลของ
แพทย์
แผ่นปิ ดแผลนีไ้ ม่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนา้ มัน เช่น ปิ โตรลาทัม ได้
แม้ว่าจะมีขอ้ สังเกตว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของซิลเวอร์บางชนิดอาจทาให้เกิดการเปลี่ยนสีของผิวหนังหลังจากใช้เป็ นเวลานาน แต่การศึ กษาทางคลินิกของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยี Hydrofiber พร้อมประจุซิลเวอร์พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีผิวดังที่กล่าว
ผลิตภัณฑ์นใี ้ ช้สาหรับการใช้งานครัง้ เดียวเท่านัน้ และบรรจุมาในสภาพปลอดเชือ้

•

หากหีบห่อด้านในเสียหายห้ามใช้แผ่นปิ ดแผล

•
•

การทดสอบการออกฤทธิ์เป็นเวลา 7 วัน
(แบบจาลองบาดแผล)

การทดสอบการยับยั้งเชือ้ ด้วยวิธีดพู นื้ ที่ที่เชือ้ ถูกยับยั้ง
เมื่อมีการให้ยา (ขอบเขตการออกฤทธิ์ของยาฆ่าเชือ้ )

Staphylococcus aureus


Pseudomonas aeruginosa


Candida albicans


MRSA

VRE

Serratia marscesens (abtc resistant)

P. aeruginosa (abtc resistant)

Enterobacter cloacae

Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคาแนะนาโปรดติดต่อ ConvaTec Professional Services หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.convatec.com

วิธีการเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิหอ้ ง (10ºC - 25ºC/50ºF - 77ºF) เก็บรักษาให้แห้ง
ปริมาณบรรจุ
ผลิตภัณฑ์รหัส 412009, 412010, 412011, 412012 ใน 1 กล่องบรรจุ 10 ชิน้
คาอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์
หมายถึง รุ่นการผลิต
หมายถึง วันหมดอายุ
เจ้าของผลิตภัณฑ์
บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร
ผลิตโดย
บริษัท คอนวาเทค โดมินิกัน รีพบั ลิค อิงค์, ซาน คริสโตบาล, สาธารณรัฐโดมินิกัน
นาเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ
บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จากัด
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