TIME† - aika valmistautua optimaaliseen parantumiseen
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Suosittelemamme
tuoteratkaisut
ALLEVYN
DURAFIBER™
PICO™
PROFORE™
PRO-TWO™
RENASYS™
SECURA™ No-Sting
Barrier Film

HUOMIOITAVAA
Uudet puhdistusmenetelmät
ultraäänipuhdistus
Mikrobeja estävät ratkaisut
synteettiset eritteitä sitovat kuitupyyhkeet

KÄYTÄNTÖ

Säännöllinen haavan puhdistus
huomioi vallitseva hoitoympäristö:

Perinteiset haavan puhdistusmekanismit
Toukat
hunaja
autolyyttinen puhdistus
hydrokirurginen puhdistus
kirurginen poisto
kemiallinen puhdistus
Entsyymit – kollagenaasi
kirurginen puhdistus
Mekaaninen puhdistus

Biofilmi
arvioi biofilmin mahdollisuus, jos haavassa ei tapahdu parantumista.
bakteerien lisääntynyt vastustuskyky systemaattisille hoidoille.
sekaflooran eläminen synergistisesti.
biofilmin lepotilassa olevat bakteerit ovat vastustuskykyisempiä
antibiooteille.
kaikki antiseptiset aineet eivät ole tehokkaita biofilmien poistamisessa.

Valitse tehokas biofilmin antimikrobilääke
säännöllinen puhdistus ja tarkoituksenmukaisten antimikrobilääkkeiden käyttö.
haavan alipaineimuhoito (nPWT) yhdistettynä mikrobeja estävään
hoitoon vähentää planktonin ja biofilmin bakteeritasoja.

Inflammaation hallitseminen
nanokidehopea auttaa vähentämään haavan bakteerikuormitusta,
joka aiheutuu pitkittyneestä inflammaatiosta.
Proteaasien, kuten MMP, rooli (diagnostiikka ja inhibiittorit).
hyötykäytä PCr- tai pyrosekvensointitekniikkaa bakteerien ja hiivan
uniikkien geneettisten mikro-organismien tunnistamiseksi haavasta.

Uusien (tai uusiutuneiden) aineiden käyttö
Tee hoidon uudelleenarviointi, mikäli haavassa ei tapahdu edistymistä
kahteen viikkoon.
Määrittele, milloin diagnostiset testit ovat tarpeen.
Edistyksellistä hoitoa tunnistamalla proteaasit ja käyttämällä proteaaseja estäviä sidoksia, tarkoituksenmukaisia antibioottihoitoja tai
antiseptisiä aineita.

Arvioi sidosten tehokkuus ja toiminta:

oPTIMaalInEn
kosTEusTasaPaIno

käytä sidoksia, jotka ylläpitävät haavan optimaalista kosteustasapainoa ja näin mahdollistavat paranemisen, esim. polyuretaanivaahtosidokset ja geeliytyvät kuitukangassidokset.
runsaasti imevät sidokset paljon erittäville haavoille haavaeritteen hallitsemiseksi.
haavan alipaineimuhoito (nPWT) haavaeritteen hallintaan.

tarpeellisiin sidosvaihtoihin
suojaten uusilta kolhuilta

Suosittelemamme
tuoteratkaisut
PICO
RENASYS
SECURA No-Sting
Barrier Film

ETEnEvä
haavan rEuna

harkitse haavan alipaineimuhoitoa (nPWT) haavan pienentämiseksi
sekä granulaation edistämiseksi.
lisähoitona sähköstimulaatio: happi, ultraääni tai laserhoito
alhaisella tasolla.

vaihtoehtoinen tuotteiden käyttötapa esim.
nPWT haavojen ‘lastoittamiseksi’.
diagnostiikan / teranostiikan rooli tulevaisuudessa.

Haavan
reuna
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