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דר’ ארז אילן - מנהל מחלקת כירורגיית ילדים,

כוויה     מנוזל רותח

רקע ואבחנה:
כוויה מדרגה  ויד שמאל.  נכוותה מחלב רותח בכתף  ב.ר. בת 8 

שנייה מפרישה.

מהלך הטיפול המקומי:
בתאריך 16/11/07 אושפזה במחלקה.

טיפול מקומי בסילברול פעמיים ביום. הטיפול היה כרוך בכאבים 
בזמן החלפות התחבושות ובזמן הרחצה.

לאחר 4 ימים ב-20/11/07 הוחל טיפול ב-AQUACEL® Ag בכיסוי 
גאזה.

22/11/07 המשך טיפול ב-AQUACEL® Ag הילדה שוחררה לביתה 
עם הדרכה והנחיות ברורות לגבי המשך טיפול בקהילה.

ב-10/12/07 שבועיים לאחר מכן, הילדה הגיעה לביקורת במחלקה. 
ספונטני  באופן  התנתקה  החבישה  מלאה,  אפיתליזציה  נצפתה 

מהעור.

סיכום הטיפול המקומי:
לאחר שהוחלף הטיפול ל-AQUACEL® Ag הילדה הסתובבה באופן 
חופשי במחלקה ובבית, נינוחה ורגועה ומציינת שלא היו כאבים 

בזמן טיפול.
האם והצוות הסיעודי הביעו שביעות רצון גבוהה מהטיפול, בפרט 
לכאב  שגורמות  ביום  פעמיים  ברחיצות  הצורך  העדר  את  ציינו 

וטראומה לילדים, ואת הנוחות בזמן הטיפול.

20/11/07

בביקורת ב-10/12/07

דבר המערכת
קוראים יקרים שלום רב,

הטיפול  בתחום  המובילה  עולמית  כחברה  קונבטק 
הטיפול  בתחום  המובילות  וכאחת  בסטומה, 
חובקי  בפצעים, ממשיכה להתפתח בשני תחומים 

עולם אלה.
והחזון- הערכים  אותם  את  חולקים  בפילטל  אנו 

להאריך ולחזק חיי אדם בעזרת ציוד ומוצרים רפואיים 
באיכות הגבוהה ביותר.

חברת קונבטק שוקדת בהתמדה על פיתוח מוצרים 
לפתרונות למצבים שונים.

את  בארץ  השקנו  השנה 
הדגם המתקדם ביותר של 
מערכת Flexi-Seal™ Signal™ FMS מערכת לניתוב 

ואיסוף צואה.
השליטה  אי  לבעיית  פתרון  לתת  נועדה  המערכת 
בחולים  למחצה  ונוזליות  נוזליות  יציאות  במתן 
מיועדת  המערכת  בנוסף  למיטה.  שמרותקים 
את  להרחיק  צורך  יש  בהם  במצבים  גם  לשימוש 
הצואה מפצעי טראומה, ניתוחים או כוויות. במקרה 
מתן  ידי  על  לנוזלית  הצואה  את  להפוך  נהוג  זה 

משלשלים דרך הפה.
הם  אשפוז.  במוסדות  נפוצה  בעיה  הינם  שלשולים 
עלולים  ואף  בחולים  הטיפול  מהלך  את  מסבכים 

להחמיר את מצבם הקליני.
אי שליטה במתן צואה ידוע כגורם סיכון להתפתחותם 
וסיכויי תמותה.  חולי  לחץ אשר מגבירים  של פצעי 
פצעי לחץ גם מאריכים את משך האשפוז ומייקרים 

את עלויות הטיפול.
לפיזור  סיכון  צואה מהווה  אי שליטה במתן  כן  כמו 

זיהומים בתוך בית החולים.
אין ספק שטיפול מתקדם באי שליטה במתן צואה 
לצוות  והן  למטופלים  הן  רבה  חשיבות  בעל  הוא 

המטפל במחלקות.
כללית,  בריאות  בשרותי  לשימוש  אושרה  המערכת 

בבתי חולים ובמוסדות ממשלתיים.  
לאור ההתעניינות הרבה בתיאורי המקרה שפורסמו 
בגליונות הקודמים, בחרנו להציג בפניכם 14 מקרים 
אנשי  ידי  על  ותועדו  שטופלו  שונים  פצעים  של 

המקצוע המטפלים בפצעים כרוניים ואקוטיים.
עומד  פילטל  חברת  של  הלקוחות  שרות  כן  כמו 
לרשותכם בכל פניה בנושא הקשור לטיפול בפצעים 
   1-800-800-150 בטלפון  סטומה  לבעלי  ולציוד 

)שיחת חינם(.
בברכה,

ציפי בייצ’ר - מנהלת שיווק ומכירות
עורכת אחראית 

פילטל פרמצבטיקל בע”מ שנקר 14 קריית אריה פתח תקווה.
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 שמחה כורש - אחות אחראית, אתי סעדיה - אחות, בי”ח מאיר כפר סבא

רקע ואבחנה:
תאריכי אשפוז 19/11/07-22/11/07.

ע.א בן 10 נכווה ממים רותחים ברגל שמאל.
טופל בקהילה במשך 4 ימים  בסילברול.

בכוויה.  זיהום  עקב  חולים  לבית  הופנה  ימים   4 לאחר 
טופל  מאיר,  בבי”ח  ילדים  בכירורגית  אושפז  ב-19/11/07 

בסילברול.
וברך( דרגה שנייה עם הפרשות  )שוק  כוויה ברגל שמאל 

מרובות.

מהלך הטיפול המקומי:
20/11/07 הוחל טיפול ב-AQUACEL®Ag בכיסוי גאזה ורשת.
 AQUACEL® Ag בתאריך 22/11/07 הונחה יריעה חדשה של
.AQUACEL® Ag-והילד שוחרר עם הדרכה להמשך טיפול ב

10/12/07 לאחר שבועיים בביקורת:
החבישה ספוגה בהפרשות, יש ריח ואין היצמדות מלאה. 

.AQUACEL® Ag הרגל נרחצה והוחלפה חבישת
13/12/07 לאחר שלושה שבועות החבישה עדיין צמודה 

למספר אזורים במיטת הכוויה.
באזורים בהם חלה אפיתליזציה מלאה, החבישה התנתקה.
במפרק הברך נעשו הרטבות סליין על החבישה על מנת 

לאפשר  טווח תנועה רחב וחופשי ברגל.
גרעון  רקמת  צמחה  בהם  האזורים  ברוב   17/12/07
יש  ספונטאני  באופן  התנתקה  החבישה  ואפיתליזציה 

היצמדות באזור בו עדיין אין אפיתלזציה מלאה.
24/12/07 - בביקורת לאחר חודש - אפיתליזציה מלאה, כל 

החבישה התנתקה.
המקום נמרח מקומית במשחת וואזלין.

סיכום הטיפול המקומי:
רצון  שביעות  הביעו  הסיעודי  הצוות  וכן  ומשפחתו  הילד 

גבוהה מהטיפול. 
 AQUACEL® Ag נוחות השימוש בחבישת  את  ציינו  בפרט 
ואת השחרור מהצורך ברחיצות והחלפות תכופות שגרמו 

טראומה לילד.
על  דיווח  בלבד.  אשפוז  ימי   3 לאחר  לביתו  שוחרר  הילד 
נוחות וחופש תנועה. העדר כאבים, ניידות ותפקוד חופשי 

במשך כל זמן ההחלמה בקהילה.

20/1122/11

22/11

17/1224/12

13/12

כוויה     מנוזל רותח
מקרה 2
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טיפול בכף רגל סוכרתית עם כיב שנגרם מגוף זר

ד”ר שניר דוד- מנהל המרפאה,
וראיד אטרש RN.BA -רכז סוכרת מחוזי ואחראי מרפאת כף רגל סוכרתית, מרפאת עומר “שרותי בריאות כללית” עפולה

רקע ואבחנות:
א.ג. בת 65 חולת סוכרת, בעיות 
Neuropathy לבביות בעיות כלי דם

מהלך הטיפול המקומי: 
יולי 2007: בהגעתה אודם בשוק פנימי 

ברגל ימין וסימני זיהום ברורים.
 AQUACEL® Ag-הוחל טיפול ב

ואנטיביוטיקה סיסטמית.

אוגוסט 2007: בביקורת כעבור חודש, 
התגלה גוף זר בתוך הפצע.

AQUACEL® Ag-המשך טיפול מקומי ב
כעבור חודש נוסף הפצע כמעט סגור.

סה”כ שלושה חדשי טיפול.
בזכות ה-AQUACEL® Ag הפצע 

התנקה וניתן היה לזהות את הגוף 
הזר.

יולי 2007

הגוף הזר שהתגלה בפצע

לאחר חודש

לאחר 3 חודשים הפצע בשלבי סגירה 
אחרונים

טיפול בכיבים עם אתיולוגיה מעורבת

17/3/08 - לאחר 6.5 חודשים פצעים סגורים20/8/07 - חלק פנימי של שוק ימין 20/08/07 - חלק חיצוני של שוק ימין

רקע ואבחנות:
א.ק. בן 78 חולה סוכרת, עם בעיות כלי דם )ורידי ועורקי 
משולב(. הגיע למרפאה עם כיבים מפושטים לאורך שתי 
השוקיים, לאחר שימוש בגרביים אלסטיות ו”חוסר תשומת 

לב” לדבריו.

תאור הפצע: כיב מפושט כ-15 ס”מ מפריש ומזוהם. 
מהלך הטיפול המקומי:

טיפול מקומי ב-AQUACEL® Ag טיפול סיסטמי אנטיביוטי. 
המשך אגידה אלסטית להפחתת הבצקת.

לאחר שישה וחצי חודשים הפצעים סגורים.
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כוויה בגב  ממים רותחים

מלכה קליין אחות, מרפאת שרותי בריאות כללית במושב בארותיים

רקע ואבחנה:
מחלות  ללא  בד”כ  בריא   52 בן  פ.ג. 
ישירה  כוויה  תרופתי.  טיפול  ללא  רקע, 
הכוויה  בגבו.  מעורבת  שנייה  מדרגה 
נגרמה ממים רותחים כתוצאה מפיצוץ 
של דוד שמש בעת שניסה לתקנו. הגבר 
בכאבים,  החמרה  עקב  למרפאה  הגיע 
טיפול  ולאחר  הפציעה  לאחר  שעות   48

ראשוני בסילברול.

מהלך הטיפול המקומי:
בהגעתו בוצעה פקיעה סטרילית של 

השלפוחיות והונחה חבישת
AQUACEL® Ag עם כיסוי של גזה.

הזמנה למעקב כל יומיים. 
כעבור שלושה ימים באיזורים שניצפתה 

היפרדות ספונטנית של חבישת 
AQUACEL®Ag, שימון בלבד. באזור 

שעדיין יש היצמדות של
ה-AQUACEL® Ag, הונחה יריעה נוספת 

של החבישה. כעבור 5 ימים היפרדות 
מלאה של AQUACEL® Ag, המשך טיפול 

.Granuflex®-ב
לאחר שבועיים ריפוי מלא של הכוויה.

48 שעות לאחר הפציעה תחילת הטיפול 
AQUACEL®Ag-ב

כעבור יומיים נוספים

כעבור שלושה ימים

ריפוי מלא כעבור 16 יום

כוויה משמן רותח בכף יד

ד”ר רהב שמשון כירורג מומחה, גלינה קדשב אחות כירורגית, 
מרפאה כירורגית, קופ”ח לאומית חדרה

רקע ואבחנה:
הכירורגית  למרפאה  הגיע   8 בן  א.מ. 
לאחר שנשפך עליו שמן רותח. כוויה 

דרגה שניה בגב כף יד ימין. 

מהלך הטיפול המקומי:
כירורגית  הטרייה  בוצעה   31/10/07

,AQUACEL® Ag-והמקום נחבש  ב
החלק פנימי של כף היד לא נפגע.

6/11/07 לאחר שבוע העור נקי המשך 
טיפול, שימון גב כף היד. בין האצבעות 

.AQUACEL® Ag חבישת
לאחר 16 יום ריפוי מלא המשך שימון 

כף היד.

31/10/07 אחרי הטריה כירוגית

ריפוי מלא כעבור 16 יום.כעבור שבוע ב-6.11.07

31/10/07 בזמן ההגעה
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סרחאן שכיב אח ראשי, בית אבות נאות טבריה

טיפול בכיבים ורידיים
רקע ואבחנות:

ע.פ. בת 57 התקבלה כחולה סיעודית מורכבת עם בצקות
קשות ברגליים התחתונות, סכרת, יל”ד ואי ספיקת לב.

בקבלתה כיבים מפושטים בשתי השוקיים ובכרית כף רגל
שמאל.

טיפול סיסטמי:
לאור  חלבונית.  והעשרה  טווח  רחבת  אנטיביוטיקה  מתן 
ממצאי תמונת הדם טופלה תרופתית בהתאם למחלות 

הרקע.
תאור הפצעים:

שוק רגל ימין

בצקתית עם מעורבות של צלוליטיס וסימני זיהום ברורים, 
חום אודם מפושטים בשטח של כ 10-15 ס”מ עם הפרשה 

מוגלתית ומספר מוקדים נקרוטיים.
רגל שמאל

כף  בכרית  פצע  ובנוסף  השוק  לאורך  מפושטים  כיבים 
הרגל.

מהלך הטיפול המקומי:
שוק רגל ימין

קטן,  הפצעים  קוטר  נקרוטיים  מוקדים  ללא   8/6/08

הפצעים נקיים אך עדיין מפרישים.
המשך טיפול ב - AQUACEL® Ag ואגידת הרגל בחבישת 

לחץ מסוג ™SurePress לטיפול בבצקת במשך היום.
 Granuflex® ב-  טיפול  המשך  גרנולציה,  רקמת   30/6/08

עם שוליים דביקים.

רגל שמאל

המשך  טובה,  גרנולציה  עם  נקיים  פצעים   21/5/2008
.AQUACEL® Ag -טיפול ב

ירדה  קטן,  הפצעים  קוטר  הרגל  בשוק   30/6/2008
הנפיחות והאודם הפצעים עדיין מפרישים. המשך טיפול 

 .AQUACEL® Ag -ב
פסטה   Granuflex® של  משולב  טיפול  הרגל  כף  בכרית 

.Granuflex® וחבישת
בשתי הרגליים

ורידית גם  - לטיפול באי ספיקה   SurePress™ אגידה עם 
בשעות הלילה.

סיכום הטיפול המקומי:
בסוף אוגוסט הפצעים סגורים והחולה שהשתפרה

תפקודית, מהלכת עם הליכון.

תחילת טיפול

רגל ימין

רגל ימין

Granuflex® חבישה עםSurePress™ לאחר 3 חודשים פצעים סגוריםחבישה עם

אחרי חמישה שבועות
רגל שמאל

רגל שמאל רגל שמאל
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סברדליק בוריס  RN,MPH, בי”ח שיקומי רעות, תל אביב 

רקע ואבחנות:
נ’ בת 80, א+2, עצמאית, מתגוררת בקומה רביעית, ללא 

מעלית. 
ב-8/2/06 נפגעה בזמן יציאה מאוטובוס. 

אושפזה בביה”ח - בוצעו מספר ניתוחים לסגירה פלסטית 
של הפצע בשוק. לאחר היווצרות רקמת נמק בכל מתלי 

העור בוצעה הטרייה. 
החולה  ב-22/3/06  חריף  בלבול  הופיע  אשפוזה  במהלך 

הועברה לשיקום  ב”רעות”.

מהלך הטיפול המקומי:
.AQUACEL® Ag -לאורך תקופת האשפוז  טיפול מקומי ב

חריפה  דלקת  סימני  למרות  באנטיביוטיקה  טופלה  לא 
בפצע + תהליך נקרוטי בשתלים.

הטיפול איפשר לחולה להפעיל את הגפה ולהגיע להליכה 
עצמאית עם הליכון תוך 3 שבועות.

29/5/06 - סימני הגלדת הפצע, צמצום משמעותי בגדלו 
והשטחה של הצלקת.

ע”י  וטופלה  בקהילה  טיפול  להמשך  -שוחררה   26/9/06
צוות היחידה להמשך טיפול.

רקע ואבחנות:
י.ה בת 92, עצמאית עד לפני התאונה. 

ב- 13/9/06 הייתה מעורבת בתאונת דרכים כהולכת רגל.
בקבלתה אין עדות לשברים בגפיים.

אושפזה  ימין  רגל  ובכף  שמאל  בשוק  המטומות  בשל 
במחלקה הגריאטרית. 

תאור הפצע:
הרקמה  של  ניכרת  הסננה  התפתחה  אשפוזה  במהלך 

השוק  ועד  הירך  ממרכז  עורית  התת 
המרוחק תוך גרימת נמק בשוק שמאל. 
לכירורגיה  במחלקה  לאשפוז  הועברה 
פלסטית. בוצעו 2 שתלי עור והטרייה 
לכסא  מרותקת  החולה  נרחבת. 

גלגלים.

מהלך הטיפול המקומי
ללא   AQUACEL® Ag-ב טופלה  האשפוז  תקופת  לאורך 
זיהום  סימני  למרות  אישפוזה  במהלך  אנטיביוטי  טיפול 

בפצע וחום סיסטמי.
לסיכום

החולה  והעברת  הגלדה  תהליכי  זירוז  איפשר  הטיפול 
להמשך טיפול במוסד. ובתקופת האישפוז הושגה עצמאות 
מירבית של החולה. כמו כן קיצור משמעותי של האישפוז 

ל-6 שבועות בלבד.

טיפול בפצעי מעיכה
פצעי מעיכה: )Degloving wounds( -  נוצרים כתוצאה מפגיעה ישירה ברקמות רכות - בד”כ בגפיים עליונות

                    ותחתונות, מלווה בפגיעה בכלי דם, לימפה רקמות חיבור ושריר.
סוגים של פצעי מעיכה: פצעים עם שברי עצמות / פצעים ללא שברי עצמות - מעיכה ופגיעה רק ברקמות רכות.

16/10/0612/12/06

22/3/0629/5/0626/9/06 6/4/06

מקרה 1

מקרה 2
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רחל שפירא אחות ב”שקד 2” היחידה להמשך טיפול, כללית שרותי בריאות, נתניה, אזור חפר.

רקע ואבחנות:
י.פ. בן 88 הופנה ליחידת “שקד”
לצורך הערכה וטיפול בכיב ורידי

בשוק שמאל.

מחלות ברקע:
אי ספיקת לב

אי ספיקת כליות כרונית
CVA 

CA OF RECTUM 

מהלך הטיפול המקומי:
ב -28/12/09 פצע בגודל 2x4 ס”מ,

עומק מ”מ ספורים, ללא סימני זיהום
מקומי ו/או סיסטמי.

ב-13/1/10 חזר מאשפוז בשל בעיית
מעיים. הפצע גדל אך לא העמיק.

ב-25/1/10 הפצע התרחב מעט,
הפריש סרוזה במידה רבה, הדיף ריח
רע, ללא סימני צלוליטיס או בצקות.

ב-31/1/10 הפצע במצב החמרה,
השוק מעט יותר בצקתית ומעט 

חמה למגע.
ב-8/2/10 תחת טיפול אנטיביוטי

באוגמנטין. במשך שבוע הפצע
התפתח לשני פצעים שהלכו וגדלו,

50% גרנולציה, הפרשות סרו-
מוגלתיות. השוק עדיין מעט 

בצקתית, פחות הפרשות והפצע 
מדיף פחות ריח רע. עד לתאריך זה 

טופל במגוון חבישות קצף שונות, 
ללא תוצאות משביעות רצון מאחר 

והפצע הלך וגדל.

ב- 7/3/10 הפצעים ללא מגמת
שיפור, מפרישים מאוד ואשתו של

המטופל מתלוננת על “נזילת”
הפרשות מהפצע המצריכות החלפת
חבישה יומיומית. הוחלט על התחלת 

.VersivaTM XCTM  טיפול עם חבישת
ב- 14/3/10 אין שינוי בגודל הפצע
 VersivaTM XCTM אך נראה כי חבישת

סופגת את ההפרשות מהפצע ללא 
זליגה מעבר לחבישה.

ב-2/5/10 הפצע הצטמצם 
משמעותית בגודלו, רקמת גרנולציה 

מלאה במיטת הפצע.

ב- 9/5/10 אפיתליזציה כמעט
והושלמה, הפצע לקראת סגירה.

VersivaTM XCTM טיפול בכיב ורידי עם חבישת

VersivaTM XCTM-7/3/10 התחלת טיפול ב

VersivaTM XCTM חבישה עם

לאחר חודשיים2/5/10

אחרי שבועיים

מה בפצע ינואר 2011
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ציפי כאהן מרכזת תחום פצעים, שרותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

רקע ואבחנות:
ב.מ. בן 59 נ+3 

הופנה למרפאת פצעים ב-  11/4/10 
בשל כיבים ברגליים שלא נרפאו 

במשך שנתיים.
11/4/10 פצע בחלק התחתון צידי 

 6x5.5 חיצוני של השוק, בגודל
ס”מ בעומק  0.8 מ”מ עם הפרשה 

מרובה.
פצע נוסף בחלק העליון של השוק 

בגודל 2.5x3.5 ס”מ עם הפרשה 
מרובה בצבע צהוב.

מחלות ברקע:
אי ספיקת לב , התקף לב ב-2006, 

אי ספיקה ורידית עם סטזיס 
דרמטיטיס. 

מהלך הטיפול המקומי:
מריחת משחה להגנה על שולי 

הפצע.
טופל בשתי שכבות של חבישת

 AQUACEL® Ag ובחבישה משנית 
 ,VersivaTM XCTM מסוג ג’ל קצף

והנחת אגידת לחץ עם אבץ למשך 
3 שבועות. תדירות החלפה פעם 

בשבוע.
18/4/10 הפצע בחלק התחתון קטן 

ב-1 ס”מ עם הפרשה מרובה ועם
רקמת גירעון. הפצע בחלק העליון

קטן ב-1 ס”מ, נקי עם הפרשה 
בינונית.

25/4/10 הפצע בחלק התחתון של 
השוק בגודל 5x4 ס”מ ,ההפרשות 

פחתו עם רקמת גירעון.

 2.5x1.5 הפצע בחלק העליון בגודל
ס”מ עם מעט הפרשות.

טיפול עם חבישה מסוג ג’ל קצף 
בלבד VersivaTM XCTM, והנחת אגידת 

לחץ עם אבץ למשך שבוע.
כעבור 3 שבועות, ההפרשות מהכיב

העליון פחתו ולכן המשך הטיפול 
בחבישת VersivaTM XCTM בלבד.

כעבור 5 שבועות נסגר הכיב בחלק 
העליון של השוק.

2/5/10 הפצע בחלק התחתון 
הלטרלי בגודל 4.5x3.5 ס”מ, 

ההפרשות פחתו.
כעבור 11 שבועות הכיב בחלק 

התחתון בקוטר של 0.5 ס”מ
המטופל לא חזר בסוף הטיפול 

לתיעוד וצילום.

טיפול בחבישת VersivaTM XCTM  בשילוב עם אגידת לחץ

תחילת טיפול 11/4/10

לאחר חודש טיפול25/4/201018/4/2010

AQUACEL® Ag וחבישת לחץהנחת חבישת VersivaTM XCTM הנחת חבישת
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מירב בוחבוט R.N נציגת חברת פילטל פרמצבטיקל

רקע ואבחנות
בן 91 סיעודי, מרותק לכיסא גלגלים. 
סיעודי  אבות  בבית  ומטופל  מאושפז 

במרכז הארץ.
מחלות רקע:

סוכרת, אירוע מוחי, אנמיה, יתר ל.ד. 
ואיסכמיה לבבית.

תיאור הפצע
מפריש,   3 דרגה  בעקב  לחץ   פצע 

חום מקומי, הפרשות מרובות.

מהלך הטיפול המקומי:
 VersivaTM XCTM בחבישת  טופל  הפצע 
 10x10 בגודל  דביקים  שוליים  עם 

ס”מ, תדירות החלפה כל 3 ימים.
תזונה  גם  כלל  הטיפול  כי  לציין  יש 

רבת חלבון, שינויי תנוחה וכיוצ”ב.
הוסרה,  הנמק  רקמת  חודש  לאחר 
ספיגה  ידי  על  אוטלוטית  )הטריה 
והפיכת  המרובות  ההפרשות  ונעילת 

החבישה לגיל(.
VersivaTM XCTM, החלפה  המשך טיפול 

כל 3 ימים. 
פחתו,  ההפרשות  וחצי  חודש  לאחר 

רקמת גרנולציה בריאה. 
המשך טיפול VersivaTM XCTM בתדירות 

החלפה כל 4 ימים.
חודשיים וחצי לאחר תחילת הטיפול 

סגירה מוחלטת של הפצע.

טיפול בחבישת VersivaTM XCTM  בפצע לחץ בעקב

24/2/10 25/3/10 7/4/10 10/5/10

ארנה קדרון R.N נציגת חברת פילטל פרמצבטיקל

רקע ואבחנות:
נפצע  בריא.  במקצועו.  נגר   ,60 בן  גבר 

מנפילה של משטח עצים על אצבעו.

מהלך הטיפול המקומי:
בקיבוץ  המרפאה  אחיות  עם  בשיתוף 
גזית, הוחלט לטפל בפציעה לפי הוראות  

שימוש של  החבישה בכוויות.
חבישת AQUACEL® Ag ומעליה תחבושת 

גזה במטרה לתת לחבישה להיצמד.
את  מרטיב  לא  המטופל  יומיים  לאחר 

החבישה. חופשי מכאבים
 AQUACEL® Ag-לאחר 10 ימים - חבישת ה
עדיין צמודה לפצע. המטופל מציין שאין 
מהפצע  שנפרדו  החבישה  שולי  כאבים. 

הורחקו בגזירה.
לאחר שבועיים - החבישה נרטבה והוסרה. 
מאחר ועדיין הייתה מעט הפרשה האצבע 

.AQUACEL® Ag-נחבשה שוב ב

סיכום הטיפול המקומי:
האצבע נחבשה עם גרנופלקס עד לריפוי 

מלא של העור לאחר כחודש.

AQUACEL® Ag -טיפול בפציעה אקוטית ב

תחילת הטיפול

לאחר שבועיים

לאחר 10 ימים 

סיום הטיפול
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פחרי טנג’ה, מנהל סיעוד מרפאה אזורית, מנהלת שומרון-מחוז שרון שומרון, שרותי בריאות כללית, חדרה

      טיפול בכיב בן עשר שנים, על רקע אי ספיקה 
VersivaTM XCTM ורידית- בחבישת

רקע ואבחנות:
ב.א. בן 78, עצמאי, צלול. 

עם פצע “תקוע” ללא  התקדמות במשך למעלה מעשר 
שנים.

בריח  שלוו  מרובות  הפרשות  עקב  חברתי  מבידוד  סבל 
חריף. 

נמנע מביקור משפחה וחברים.

מחלות רקע:

Gout
CA of prostate

יתר לחץ דם

מהלך הטיפול והטיפול המקומי
כיב על רקע אי ספיקה ורידית בשוק רגל ימין עם נפיחות 

בצקתית.
חבישות  ובמגוון  בהרטבות  טופל  הפצע  השנים  לאורך 

שמרניות  ומתקדמות.
בעבר הוצע ע”י מומחה כלי דם כריתת הרגל עד הברך.

ריח  מוגברות,  הפרשות  עם  למרפאה  הגיע   20/5/10 ב 
חריף וקיצוני וכאבים עזים.

AQUACEL® Ag על אזור הקרסול הפנימי הונחה חבישת
קצף  ג’ל  חבישת  הונחה  ועליה  הכיב  שטח  לכל  מעל 

.VersivaTM XCTM

הכיב  של  הטיפול שטחו  אחרי תחילת  חודשים  כארבעה 
קטן משמעותית, אין ריחות  וההפרשות מועטות. הנפיחות 
הבצקתית ירדה משמעותית. הכאבים פחתו באופן ניכר.

החלפה  תדירות   ,VersivaTM XCTM-ב מקומי  טיפול  המשך 
קבועה של פעמיים בשבוע.

צורך  יתכן  קאלוס,  ודמויי  נוקשים  הלבנים  הפצע  שולי 
בהטריה.

ב.א. חזר לתפקוד מלא, ולראשונה מזה שנים, נפגש עם 
חברים ובני משפחה.

VersivaTM XCTM-23 ימים לאחר תחילת הטיפול ב תחילת טיפול

כארבעה חודשים אחרי תחילת הטיפולכ-90 יום לאחר תחילת הטיפול
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