โปรดอ่านเอกสารกากับเครื่องมือแพทย์ก่อนการใช้งาน
เอกสารกากับเครื่องมือแพทย์
อควาเซลเอจีพลัส แผ่นปิ ดแผลไฮโดรไฟเบอร์มีซิลเวอร์และเส้นใยเสริมความแข็งแรง
AquacelTM Ag+ Enhanced Hydrofiber™ Ribbon Dressing with Silver and Strengthening Fiber
คาอธิบายผลิตภัณฑ์
แผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag+ Ribbon แบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Hydrofiber™ ที่มีซิลเวอร์และเส้นใยเสริมความแข็งแรง คือ แผ่นปิ ดแผลชนิดปราศจากเส้นใย
ปลอดเชือ้ และนุ่มที่ทาจาก โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสสองชัน้ ที่ชบุ ด้วยประจุซิลเวอร์ 1.2% (สารต้านจุลชีพ) เสริมประสิทธิภาพด้วยเกลือเอทิลีนไดอามีนเตตราอา
เซติกไดโซเดียม (EDTA) และเบนซีโทเนียมคลอไรด์ (BeCl) และเพิ่มความแข็งแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสทีส่ ร้างขึน้ ใหม่
แผ่นปิ ดแผลนีด้ ดู ซับของเหลวและแบคทีเรียในบาดแผลได้ในปริมาณสูงและสร้างเจลเหนียวนุ่มที่แนบสนิทกับพืน้ ผิวบาดแผลอย่างใกล้ชิด ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ช่มุ
ชืน้ และช่วยในการกาจัดเนือ้ เยื่อที่ไม่สามารถทางานได้ออกจากแผล (กระบวนการกาจัดเนือ้ ตายตามธรรมชาติ (autolytic debridement)) สภาพแวดล้อมของบาดแผลที่
ชืน้ และการควบคุมแบคทีเรียที่บาดแผลช่วยสนับสนุนกระบวนการสมานแผลของร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชือ้ ที่บาดแผล ประจุซิลเวอร์ในแผ่นปิ ดแผล
จะฆ่าเชือ้ จุลินทรียท์ ี่ทาให้เกิดโรคทัง้ จากแบคทีเรียที่เกิดจากความชืน้ (planktonic) และภายในไบโอฟิ ลม์ (biofilm) ซึ่งรวมถึงแบคทีเรีย ยีสต์ และเชือ้ ราบริเวณรอบแผล
นอกจากนี ้ แผ่นปิ ดแผลนีย้ งั ยับยัง้ และดูดซับไบโอฟิ ลม์ ป้องกันการสร้าง/การเปลี่ยนรูปของไบโอฟิ ลม์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทซิ ลเวอร์ไปยังเชือ้ จุลินทรีย ์ แผ่น
ปิ ดแผลนีย้ งั ช่วยให้เกิดเกราะป้องกันเชือ้ (antimicrobial barrier) เพื่อปกป้องพืน้ ของบาดแผล (wound bed)1
หมายเหตุ 1 ผ่านการทดสอบฤทธิ์ตา้ นจุลชีพโดยการทดสอบทางจุลชีววิทยาในหลอดทดลองที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อบ่งใช้
แผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag+ แบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Hydrofiber™ ที่มีซิลเวอร์และเส้นใยเสริมความแข็งแรงสามารถนาไปใช้ได้ตามที่ระบุไว้ในวิธีการใช้งาน
สาหรับการจัดการ:
• บาดแผล โดยใช้เป็ นเสมือนเกราะป้องกันการซึมผ่านของเชือ้ แบคทีเรียเข้าสูแ่ ผล ซึ่งอาจช่วยลดการติดเชือ้ ได้
• แผลที่เท้าจากเบาหวาน แผลทีข่ า ผลเรือ้ รังที่ขา (แผลเรือ้ รังเนื่องจากเลือดคั่ง แผลเรือ้ รังเนื่องจากพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง และแผลเรือ้ รังที่ขาซึ่งเกิดจากสาเหตุ
หลายอย่าง) และแผลกดทับ (แผลทีผ่ ิวหนังถูกทาลายลึกเป็ นบางส่วนและทัง้ หมด)
• แผลผ่าตัด
• แผลจากอุบตั ิเหตุ
• แผลที่มีแนวโน้มที่จะมีเลือดออก เช่น บาดแผลที่เกิดจากการตัดด้วยเครื่องจักรหรือการผ่าตัด
• แผลมะเร็งที่มีสารคัดหลั่งร่วมด้วย เช่น อาการทางผิวหนังของมะเร็งต่อมนา้ เหลือง (fungoides-cutaneous tumors) แผลจากก้อนมะเร็ง (fungating carcinoma) การ
แพร่กระจายของมะเร็งมาที่ผิวหนัง มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi’s sarcoma) และมะเร็งเนือ้ เยื่ออ่อน
• แผลที่สงสัยว่าเกิดขึน้ จากเชือ้ แบคทีเรียทาให้ (หรือเป็ นปัจจัยที่ก่อให้เกิด) แผลเรือ้ รัง/แผลหายช้า
• แผลที่แคบและลึกรวมถึงไซนัส แผลที่มีโพรงใต้ผิวหนัง
ข้อห้ามใช้
แผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag+ แบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Hydrofiber™ ที่มีซิลเวอร์และเส้นใยเสริมความแข็งแรงไม่ควรใช้กบั ผูท้ ี่ไวหรือมีอาการแพ้ตอ่ ซิลเวอร์
โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส เกลือเอทิลีนไดอามีนเตตราอาเซติกไดโซเดียม (EDTA) หรือเบนซีโทเนียมคลอไรด์ (BeCl)
วิธีการใช้
• ก่อนใช้แผ่นปิ ดแผล ให้ทาความสะอาดบริเวณบาดแผลด้วยนา้ ยาทาความสะอาดแผลที่เหมาะสม
• ควรติดแผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag+ แบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Hydrofiber™ ที่มีซิลเวอร์และเส้นใยเสริมความแข็งแรง ที่มีซิลเวอร์และเส้นใยเสริมความแข็งแรง
เกินออกมาที่ผิวหนังบริเวณรอบแผลอย่างน้อย 1 ซม.
• เมื่อใช้แผ่นปิ ดแผลนีใ้ นแผลที่แคบและลึก ให้เหลือปลายแผ่นปิ ดแผลไว้อย่างน้อย 2.5 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการดึงออก
• แนะนาให้ใช้แผ่นปิ ดแผลนีร้ ว่ มกับ:
แผ่นปิ ดแผลที่กกั เก็บความชุ่มชืน้ เช่น AQUACEL™ Foam, Versiva™ XC™, DuoDERM™ Extra Thin หรือ CarboFlex™ สาหรับแผลที่มีสาร
คัดหลั่งจากบาดแผลในปริมาณเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง
แผ่นปิ ดแผลที่ไม่มีกาว เช่น AQUACEL™ Foam NA, Versiva™ XC™ NA หรือ CarboFlex™ หรือแผ่นผ้าก๊อซสาหรับบาดแผลที่มีสารคัดหลั่ง
จากบาดแผลในปริมาณมาก
สาหรับแผลแห้ง โปรดดูหวั ข้อสาหรับแผลแห้งด้านล่างนี ้
• ดูเอกสารกากับผลิตภัณฑ์แผ่นปิ ดแผลแต่ละชิน้ สาหรับคาแนะนาในการใช้งานที่ครบถ้วนสมบูรณ์
• ควรตรวจสอบบาดแผลทัง้ หมดอย่างสม่าเสมอ ดึงแผ่นปิ ดแผลนีอ้ อกเมื่อมีขอ้ บ่งชีท้ างคลินิค (เช่น การรั่วไหล เลือดออกมากผิดปกติ มีอาการปวดเพิ่มขึน้ ) หรือหลังจาก
ใช้ติดต่อกันสูงสุดถึงเจ็ดวัน

สาหรับแผลแห้ง
• ปิ ดแผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag+ แบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Hydrofiber™ ที่มีซิลเวอร์และเส้นใยเสริมความแข็งแรงลงบนแผลและให้ความชุ่มชืน้ ด้วยนา้ เกลือ
ปราศจากเชือ้ ให้เปี ยกทั่วบริเวณที่เป็ นแผลเท่านัน้ คุณสมบัติการดูดซึมในแนวตัง้ ของแผ่นปิ ดแผลนีจ้ ะช่วยรักษาความชืน้ บริเวณชัน้ เหนื อบาดแผลเท่านัน้ และช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเปื่ อยยุ่ย ปิ ดแผลด้วยแผ่นปิ ดแผลที่กกั เก็บความชุ่มชืน้ เช่น DuoDERM™ Extra Thin เพื่อป้องกันไม่ให้ผา้ ปิ ดแผลแห้งซึ่งจะส่งผลให้แผ่นปิ ดแผลแห้ง
ติดกับแผลในภายหลัง
คาเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต
• ข้อควรระวัง: รับประกันสภาพปลอดเชือ้ เว้นแต่ว่าซองบรรจุฉีกขาดหรือถูกเปิ ดออกก่อนใช้งาน ห้ามใช้งานหากบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั้ ในของผลิตภัณฑ์ชารุดเสียหาย
•ผลิตภัณฑ์นมี ้ ีไว้สาหรับใช้ครัง้ เดียวเท่านัน้ และไม่ควรนามาใช้ซา้ การนามาใช้ซา้ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ หรือการปนเปื ้อนข้ามแผล (cross contamination)
คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสาหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป
• เนื่องด้วยกระบวนการฆ่าเชือ้ จึงอาจมีกลิ่นเล็กน้อยเมื่อเปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั้ แรก
• ในระหว่างขัน้ ตอนการสมานแผลตามปกติของร่างกาย เนือ้ เยื่อที่ไม่สามารถทางานได้จะถูกนาออกจากบาดแผล (กระบวนการกาจัดเนือ้ ตายตามธรรมชาติ) ซึ่งในตอน
แรกอาจทาให้แผลมีขนาดใหญ่ขนึ ้
• แผ่นปิ ดแผลนีส้ ามารถตัดได้ก่อนใช้ โดยให้ตดั ขวางเท่านัน้ ห้ามตัดตามยาว
• หากดึงแผ่นปิ ดแผลออกยาก ให้พรมนา้ เปล่าหรือนา้ เกลือปราศจากเชือ้ จนกว่าจะสามารถดึงแผ่นปิ ดแผลออกได้ง่าย
• เนื่องจากแผ่นปิ ดแผล AQUACEL™ Ag+ แบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Hydrofiber™ ที่มีซิลเวอร์และเส้นใยเสริมความแข็งแรงช่วยทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ช่มุ ชืน้ ซึ่ง
ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของหลอดเลือดใหม่ หลอดเลือดที่บอบบางจากการสร้างขึน้ ใหม่นอี ้ าจผลิตสารคัดหลั่งที่มีเลือดปนจากแผลบ้างในบางครัง้
• แผ่นปิ ดแผลนีไ้ ม่สามารถใช้รว่ มกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนา้ มัน เช่น ปิ โตรลาทัม ได้
• สาหรับการเลือกใช้แผ่นปิ ดแผลสาหรับปิ ดทับชัน้ นอก โปรดดูวิธีการใช้งาน
• ควรใช้วิธีการดูแลประคับประคองที่เหมาะสมตามข้อบ่งชีท้ ี่ระบุ ควรใช้มาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อมีขอ้ บ่งชี ้ (เช่น การใช้ถงุ น่อ งรัดกล้ามเนือ้ ที่บีบรัดแบบลดหลั่น
(graduated compression bandaging) ในการดูแลรักษาแผลเรือ้ รังที่ขา หรือมาตรการในการลดแรงกดทับในการดูแลแผลกดทับ การให้ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ท่วั
ร่างกายและการติดตามผลการรักษาการติดเชือ้ ที่บาดแผลอย่างใกล้ชิด การลดระดับนา้ ตาลในเลือดและควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดสาหรับแผลเบาหวาน ฯลฯ)
• แผ่นปิ ดแผลนีไ้ ม่ได้มีไว้ใช้เป็ นฟองนา้ ในการผ่าตัด
• แพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ควรทราบว่ามีขอ้ มูลที่จากัดมากเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นผสมของซิลเวอร์เป็ นเวลานานและใช้ซา้ โดยเฉพาะในเด็กและทารก
แรกเกิด
- ผ่านการทาให้ปลอดเชือ้ ด้วยการฉายรังสี
วิธีการเก็บรักษา
เก็บที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง (10ºC - 25ºC/50ºF - 77ºF) เก็บรักษาให้แห้ง
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