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Trường hợp 2 – Viêm khớp vẩy nến

Bà D là một phụ nữ 50 tuổi bị viêm khớp vẩy nến. Bà đã phải điều trị nội trú hơn 6 tuần tại 
một khoa Da liễu. Bà được điều dưỡng chuyên khoa Thấp khớp giới thiệu đến Dịch vụ điều 
trị Bỏng với sự đồng ý của Khoa Da liễu. 
Ở lần chuẩn đoán đầu tiên, bàn tay bà sưng tấy, không thể cử động, đau và những mảng tế 
bào chết có mùi khó chịu. Chất lượng cuộc sống của bà D bị ảnh hưởng đáng kể, và bà đã 
được chuyển đến dịch vụ điều trị Bỏng theo yêu cầu. 

Phương pháp điều trị bệnh cho bà đến nay là tắm thuốc tím hàng ngày và bôi thuốc mỡ làm 
mềm da. Gạc làm sạch vết thương Debrisoft sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các mảng bám đã tích 
tụ ngay lập tức, giúp tay có thể cử động. Chỉ sau 2 tuần, bày tay đã hồi phục tất cả chức năng 
và lành lặn hoàn toàn. Ban đầu, các điều dưỡng nơi bà ấy điều trị nội trú đã phản đối sử dụng 
gạc làm sạch vết thương  Debrisoft để làm sạch trong những lần thay băng. Nhưng khi thấy 
sự cải thiện của vết thương, tăng phạm vị cử động và giảm đau, họ đã bắt đầu tích cực tham 
gia điều trị.

Bệnh nhân nhận xét có thể chấp nhận được khi sử dụng gạc làm sạch vết thương Debrisoft 
và rất bất ngờ với sự khác biệt sau khi sử dụng ngay cả sau lần điều trị đầu tiên.
Bà ấy hiện đang tuyên truyền để vận động đổi mới  trong cách chăm sóc những loại vết 
thương này

Tổng quan

Mục nhỏ này chứng minh phương pháp mới sử dụng Debrisoft – một miếng gạc Mục nhỏ này chứng minh phương pháp mới sử dụng Debrisoft – một miếng gạc 
làm sạch vết thương với  18 triệu siêu sợi polyester. Mỗi sợi có chiều dài, góc 
cạnh, đặc trưng với số lượng dày đặc cho phép luồn lách vào những khu vực lồi 
lõm, làm bong và lấy ra các tế bào hoại tử, lớp sừng, dịch tiết của vết thương và 
vùng da xung quanh.  Miếng gạc mềm mại, mềm dẻo và tạo cảm giác thoải mái 
khi làm sạch vết thương

Phương pháp

Ấp dụng phương pháp nghiên cứu tiếp cận để thu thập dữ liệu trên mỗi bệnh nhân

Thật không may, vùng vết thương ở khủy tay liên tục bị vỡ do chứng sẹo phì đại 
– tăng sừng hóa. Rất nhiều bệnh nhân bị sẹo bỏng phì đại gặp vấn đề với da khô. 
Đặc biệt là ở khủy tay, sau đầu gối và gót chân Achilles.

Một loạt  các loại kem và dưỡng chất làm mềm đã được sử dụng đề cải thiện vấn 
đề này. 
Điều này đồng nghĩa với việc ông R phải dừng điều trị sẹo, sử dụng băng áp lực Điều này đồng nghĩa với việc ông R phải dừng điều trị sẹo, sử dụng băng áp lực 
và quá trình điều trị bị kéo dài, gây tốn kém cho NHS  và bệnh nhân. Gạc làm 
sạch vết thương Debrisoft và gel silicone đã được sử dụng để phá vỡ chu kỳ vết 
thương vỡ - lành- vỡ. 

Gạc làm sạch vết thương Debrisoft đã được chứng minh là có tác dụng loại bỏ lớp Gạc làm sạch vết thương Debrisoft đã được chứng minh là có tác dụng loại bỏ lớp 
vảy sừng xung quanh vết sẹo và ngăn ngừa tổn thương vết thương. Bệnh nhân 
nhận xét gạc làm sạch vết thương Debrisoft dễ sử dụng và khi kết hợp với gel sili-
cone, vết thương đã không hề tổn thương trong 4 tháng. 

Các kết quả

Trường hợp 1 – Sẹo bỏng phì đại – tăng sừng hóa
Ông Ris là một người đàn ông 56 tuổi bị bỏng với 25% TBSA  ở mặt, cánh tay và 
bàn tay khi làm việc. Ông ấy đã được ghép da cho cánh tay, bàn tay và sau đó 
được điều trị bằng băng quấn áp lực

Hình 1. Khi tiếp nhận bệnh nhân

Hình 2. Khi xuất viện

Người đàn ông 54 tuổi bỏng do ném chất pha loãng sơn cũ vào lửa trại. 
Được đưa vào đơn vị điều trị Bỏng tại khu vực với thương tích 25% TBSA  (bỏng có độ 
dày toàn bộ 12% vả tổng độ sâu 13%)  ở chi dưới. (Hình 1)
Bệnh nhân đã nhập viện 46 ngày để ghép da và phục hồi tại khoa Bỏng và khoa Chăm sóc 
đặt biệt (ICU)
Khi xuất viện, bệnh nhân được chăm sóc tiếp tục về bỏng, giảm đau, dinh dưỡng và quản lý Khi xuất viện, bệnh nhân được chăm sóc tiếp tục về bỏng, giảm đau, dinh dưỡng và quản lý 
vết thương (Hình 2)
Được đội ngũ điều dưỡng của huyện chăm sóc, đánh giá và quản lý vết thương. 
Mục tiêu quản lý vết thương bao gồm những yếu tố sau:
Vết thương nhiễm tùng Staphylococcus Aureus – sử dụng băng có Bạc giúp kháng khuẩn 
tại chổ.
Sử dụng băng có hydrogel để loại bỏ chất nhầy ở khu vực ống chân. 
Vùng mô hạt ở đùi và mông được kiểm soát theo quy trình tiêu chuẩn tại khu vực. Vùng mô hạt ở đùi và mông được kiểm soát theo quy trình tiêu chuẩn tại khu vực. 
Nhóm nghiên cứu đã quyết định vào ngày thứ 3 của cuộc đánh giá sau khi bệnh nhân xuất 
viện sẽ sử dụng gạc làm sạch vết thương Debrisoft để cải thiện vế thương do vết thương 
vẫn còn các mảng vảy kết. Các mảng vẩy kết đã được loại bỏ khi bệnh nhân sử dụng gạc 
làm sạch vết thương Debrisoft trong khi tắm trước khi đi khám hoặc thay băng.
Bệnh nhân và vợ của ông ấy đã nhận xét rằng Debrisoft cho phép “ nhẹ nhàng  chăm sóc và Bệnh nhân và vợ của ông ấy đã nhận xét rằng Debrisoft cho phép “ nhẹ nhàng  chăm sóc và 
điều đáng ngạc nhiên là khu vực vảy màu vàng bong ra:, “Chúng tôi không thể tin được khi 
sử dụng dưới vòi hoa sen màgạc làm sạch vết thương Debrisoft lại hoạt động rất tốt  và các 
vết thương  có thể được cải thiện tốt đến vậy”

Thảo luận và kết luận
Xử lý triệu chứng Sẹo phì đại tăng sừng là một việc vô cùng khó khăn. Đa số các Dịch vụ Xử lý triệu chứng Sẹo phì đại tăng sừng là một việc vô cùng khó khăn. Đa số các Dịch vụ 
điều trị Bỏng thử dùng nhiều chất làm mềm da để cố gắng giữ nước cho những vùng da này 
nhưng tiếc là cách này không hiệu quả và triệu chứng tăng sừng hóa vẫn phát triểu dẫn đến 
hỏng da. Điều này có thể khiến bệnh nhân rất đau khổ về mặt tâm lý vì cảm thấy bệnh tình 
không hề có tiến triển và các liệu pháp điều trị thường phải dừng lại để vết thương lành lại. 
Do tác động tâm lý của vết  bỏng, ngay cả khi có thất bại nhỏ thì vẫn bị được coi là thảm 
họa.. Vì vậy bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào có thể giúp ngăn ngừa điều này xảy ra cũng có tác 
động đáng kể. động đáng kể. 
Các vết sẹo bị vỡ sẽ dẫn đến việc tạm ngừng điều trị sẹo, dẫn đến chi phí liên tục do bệnh 
nhân phải liên tục đến bệnh viện và ít cơ hội trở lại làm việc hơn. 
Moore và cộng sự (2014) đã phác thảo tầm quan trọng  về việc tập trung vào bệnh nhân 
trong quản lý vết thương và trao quyền cho bệnh nhân tham gia vào việc chăm sóc vết 
thương của chính bản thân. Như đã chứng minh trong trường hợp thứ 3, Gạc làm sạch vết 
thương Debrisoft đã cho phép chuyên viên chăm sóc và bệnh nhân kiểm soát vết thương 
một cách an toàn và hiệu quả.
Các tác giả biết rằng đây chỉ là 3 ví dụ sử dụng gạc làm sạch vết thương Debrisoft theo một Các tác giả biết rằng đây chỉ là 3 ví dụ sử dụng gạc làm sạch vết thương Debrisoft theo một 
cách khác, nhưng hãy tiếp tục áp dụng trong chăm sóc các trường hợp Sẹo bỏng phì đại 
–tăng sừng hóa để xem có cùng kết quả hay không. 
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Trường hợp 3 - thông tin khái quát

Sau khi sử dụng Debrisoft

Hình 1. Khi tiếp nhận bệnh nhân
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