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PIELĘGNACJA RAN Gojenie ran w środowisku wilgotnym

 

Gojenie ran w środowisku wilgotnym
Gojenie ran w środowisku wilgotnym jest standardem opieki.
Gojenie ran w środowisku wilgotnym to postępowanie z ranami oparte na dowodach naukowych.
Pielęgnacja ran w środowisku wilgotnym jest obecnie uważana przez większość chirurgów weterynaryjnych za lep-
szą niż pielęgnacja ran metodą mokrą i suchą.

Firma KRUUSE oferuje produkty wspierające gojenie ran w środowisku wilgotnym

ISTNIEJE 
MNIEJSZE 
RYZYKO 

ZAKAŻENIA

USUWANIE OPA-
TRUNKU Z RANY JEST 

BEZBOLESNE, A NOWO 
POWSTAŁA TKANKA 

POZOSTAJE NIENARU-
SZONARANY 

GOJĄ SIĘ DO

50%
SZYBCIEJ

MNIEJ TKANKI 
BLIZNOWATEJ, 
A WIĘC LEPSZE 

WRAŻENIA 
KOSMETYCZNE

Korzyści płynące z z gojenia ran w środowisku wilgotnym.
Nie dopuszcza do wyschnięcia rany, co powoduje ciągłe 
gojenie się jej przez 24 godziny na dobę
Opatrunek utrzymuje wilgotne środowisko.

Nadmiar wysięku jest usuwany
Wysięk jest wchłaniany przez opatrunek pierwotny i wtórny.

Kontakt pomiędzy raną a płynem z rany jest zachowany
Oznacza, że pacjent może korzystać z normalnej równowagi 
czynników leczniczych w każdej fazie gojenia się rany.

Wspierane jest optymalne funkcjonowanie komórek i proteaz 
odpowiedzialnych za gojenie
Komórki skóry regenerują się ok. dwa razy szybciej przy 
utrzymaniu wilgoci w porównaniu z gojeniem na sucho.

Promowane jest szybsze gojenie i mniejsza częstość występo-
wania zakażeń 
Rana jest chroniona przez opatrunek retencyjny, który zapobiega 
zakażeniu z zewnątrz.

Bardziej komfortowe dla pacjenta niż tradycyjne opatrunki
Utrzymanie nawilżenia zakończeń nerwowych w ranie zmniejsza ból.

Wymagana jest mniejsza liczba zmian opatrunków
Opatrunek może zostać pozostawiony na ranie przez 3 do 5 dni 
w zależności od stanu rany.

Mniejsze i ładniejsze blizny
Włókna kolagenowe układają się bardziej prosto.

Obniżenie kosztów całkowitej pielęgnacji rany
Zmniejszona liczba zmian opatrunków, zapotrzebowanie na 
sedację i materiały opatrunkowe zmniejszają całkowity koszt.
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50% szybsze gojenie się ran przy wysokim komforcie

SZYBSZE 
GOJENIE SIĘ 

RAN

50%

OBNIŻENIE KOSZTÓW 

CAŁKOWITEGO GOJENIA RAN

Przy każdej zmianie opatrunku należy dokładnie ocenić ranę pod kątem:
Zakażenia
Fazy gojenia
Zwiększenia/zmniejszenia rozmiaru/głębokości
Ilości wysięku (niska/średnia/wysoka)
Czasu na następną zmianę opatrunku

Następnie należy wykonać oczyszczanie i usunąć wszystkie możliwe tkanki martwicze. 
Tkanka martwicza spowalnia proces gojenia i stwarza ryzyko zakażenia.

50% szybsze gojenie się ran przy wysokim komforcie pacjenta sprawia, że właściciele są szczęśliwi i zadowoleni.

Gojenie ran w środowisku wilgotnym

Ciągłe gojenie się ran 24 godziny na dobę

Sprzyja autolitycznemu oczyszczaniu i gojeniu do 50% szybciej

Nadmierny wysięk jest usuwany, pozostawiając łoże rany wilgotne, 
a nie mokre

Optymalizacja i nasilenie wzrostu komórek. Komórki potrzebują 
wilgoci (wysięku), aby żyć, rosnąć i migrować

Mniejsze ryzyko zakażenia, ponieważ wysięk dostarcza czynników 
eliminujących inwazyjne patogeny

Większy komfort dla pacjenta i mniejszy ból, ponieważ zakończenia 
nerwowe są nawilżone, a bandaże nie przyklejają się do rany pod-
czas zmiany, pozostawiając nowo powstałą tkankę nienaruszoną

Wysoki poziom zgodności, ponieważ pacjent/właściciel doświad-
cza dobrego procesu i niskiego poziomu bólu

Obniżenie kosztów całkowitego gojenia ran. Zmniejszona liczba 
zmian opatrunków, ponieważ opatrunki mogą pozostać założone 
przez dłuższy czas. Mniejsze zapotrzebowanie na sedację i materiał 
opatrunkowy, ponieważ rana goi się szybciej

Ładniejsze blizny i lepsze wrażenia kosmetyczne, ponieważ włókna 
kolagenowe są bardziej wyrównane

Jest to udokumentowane i poparte badaniami. Wilgotne gojenie 
ran coraz częściej staje się najlepszą praktyką

Gojenie ran w środowisku suchym

Rana wysycha, co opóźnia gojenie się rany

Spowolnienie procesu autolitycznego oczyszczania i gojenia

Wysokie ryzyko maceracji sąsiedniej skóry np. powiększenie rany

Komórki będą miały złe warunki do życia, wzrostu i migracji

Wyższe ryzyko zakażenia

Duży ból podczas zmiany opatrunku, ponieważ zakończenia 
nerwowe wysychają, a bandaże przyklejają się do rany. Nowo 
powstałe tkanki przyklejają się do suchego opatrunku, co prowadzi 
do przedłużenia gojenia

Niski poziom przestrzegania zaleceń, ponieważ pacjent/właściciel 
doświadcza bólu, stresu i niepokoju

Zwiększony koszt, ponieważ pacjent będzie musiał wielokrotnie 
zgłaszać się do gabinetu chirurgicznego i być poddawany sedacji  
w celu usunięcia zmian i zmiany opatrunków

Powolne gojenie może prowadzić do powstania nieestetycznych 
blizn

Udokumentowane jako nienajlepsza praktyka
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Szczęśliwe zwierzę... szczęśliwy lekarz weterynarii

Wskazówki/FAQ

Unikaj środków dezynfekujących, chyba że jest to konieczne, 
ponieważ są one toksyczne dla komórek... także tych dobrych.
Stosuj miód Manuka i produkty do wilgotnego gojenia ran.

Wilgotne opatrunki retencyjne pochłaniają nadmiar wysięku  
i wspomagają autolityczne oczyszczanie.

Dlaczego matka natura powoduje powstanie strupa skoro 
wilgotne gojenie ran jest lepsze?
Cóż, nie miała pod ręką opatrunków zatrzymujących wilgoć 
w ranach.
My tylko pomagamy i wspieramy matkę naturę w wykonywa-
niu szybszej i lepszej pracy.

Strup ma za zadanie chronić ranę przed zanieczyszczeniem  
z zewnątrz, ale jednocześnie ogranicza on proces regeneracji 
nowych komórek i tkanek.

Czy rana zagoi się pod strupem?
Prawdopodobnie tak, ale przy większym bólu, dużo wolniej, 
przy większym ryzyku zakażenia i z utworzeniem brzydszej 
blizny.
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Zamawiaj na 

Jak dobrać odpowiednie opatrunki?
Oceń, jak dużo wysięku powinna wytworzyć rana
Oceń, kiedy rana będzie wymagała kolejnej zmiany opatrunku
Zdecyduj, jaki opatrunek (lub opatrunki) będzie potrzebny w tej fazie

Przed nałożeniem wilgotnego opatrunku retencyjnego należy wykonać oczyszczanie, np. usunąć niezdrową 
tkankę przy zachowaniu zdrowej.

Instrukcja użycia

Opatrunek trzeciorzędowy 
KRUUSE Vet-Plast
KRUUSE Vet-Flex
Bandaże KRUUSE Soft-Flex
Bandaż rurowy BUSTER

Produkty firmy KRUUSE, które wspomagają gojenie ran w środowisku wilgotnym.

Nr kat. Opis

571245 Manuka ND - PLASTER  5 x 5 cm  /1 szt/ nieprzywierający KRUUSE 165000

571246 Maanuka ND - PLASTER  10 x 12,5 cm  /1 szt/ nieprzywierający KRUUSE 165001

571247 Manuka ND - ROLKA 10 x 100 cm  /1 szt/ nieprzywierający KRUUSE 165002 

571249 MANUKA AD - PLASTER  5 x 5 cm /1 szt/ absorpsycjny KRUUSE 165005

571250 MANUKA AD - PLASTER  10 x 12,5 cm  /1 szt/ absorpsycjny KRUUSE 165006

571248 MANUKA AD - ROLKA  10 x 100 cm  /1 szt/ absorpsycjny  KRUUSE 165007

571244 Manuka  G -  ŻEL 15g  /1 szt/ sterylny KRUUSE 165010

575737 Hydrożel z poliheksanidem 0.04% 15g /1 szt/ KRUUSE 165020

586601 Opatrunek piankowy 5 x 5 cm /10 szt/ sterylny KRUUSE 165030

577073 Opatrunek piankowy 10 x 10 cm /10 szt/ sterylny  KRUUSE 165031

586602 Opatrunek piankowy 15 x 15 cm /5 szt/ sterylny  KRUUSE 165032

586603 Opatrunek piankowy 10 x 20 cm /10 szt/ sterylny KRUUSE 165033

Bibliografia (Tylko dwie z wielu pozycji):

Campbell BG
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Knottenbelt DC
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