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Suprasorb® X + PHMB là loại gạc độc đáo dành cho các vết thương bị nhiễm trùng 
hoặc nhiễm trùng đi kèm có màng sinh học. Công nghệ HydroBalance của nó có đặc 
tính hấp thụ dịch tiết và cung cấp dịch cùng một lúc, tùy thuộc vào tình trạng ở các 
khu vực khác nhau của nền vết thương.

Được chỉ định cho các vết thương trong tất cả các giai đoạn lành thương :

Các chỉ định bao gồm: Loét do tì đè, loét chân, loét bàn chân do đái tháo  đường, 
bỏng có độ dày từng phần, các vị trí ghép da và lấy da ghép.

Dịch tiết từ ít 
đến trung bình

Vết thương
nông hoặc sâu

Sử dụng gạc cân bằng ẩm – diệt trùng 
Suprasorb® X+PHMB

Lợi ích của gạc cân bằng ẩm – diệt trùng Suprasorb® X+PHMB:

     Kháng khuẩn phổ rộng: nhanh chóng và hiệu quả chống lại nhiều loại vi khuẩn bao 
gồm MRSA & VRE

     An toàn và hiệu quả: tác động có chọn lọc, tiêu diệt vi khuẩn mà không gây bất lợi 
ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh 

     Điều chỉnh mức độ ẩm: tạo và duy trì môi trường ẩm thuận lợi cho vết thương      Điều chỉnh mức độ ẩm: tạo và duy trì môi trường ẩm thuận lợi cho vết thương 
trong quá trình lành thương: hấp thụ dịch tiết và tạo điều kiện cho vết thương tự phân 
giải làm sạch 

     Giảm đau và có tác dụng làm mát, làm dịu

     Dung nạp tốt và thân thiện với da

     Phù hợp cao, dễ sử dụng.

Cách sử dụng gạc cân bằng ẩm – diệt trùng Suprasorb® X+PHMB:

1. Làm sạch vết thương theo quy trình hướng dẫn, đảm bảo rằng vết thương được lau 1. Làm sạch vết thương theo quy trình hướng dẫn, đảm bảo rằng vết thương được lau 
khô

2.  Tháo bỏ 2 miếng flim bảo vệ gạc trước khi sử dụng

3. Đặt gạc lên vết thương và vuốt phẳng để tạo hình – gạc có thể được cắt hoặc gấp 
theo hình dạng mong muốn. Nếu sử dụng dây, hãy gấp lại vài lần và đặt nhẹ nhàng 
vào vết thương, chừa ra 2 - 3cm để dễ dàng lấy ra ở lần thay băng tiếp theo. 

4. Giữ cố định gạc bằng một loại băng thứ cấp thích hợp, chẳng hạn như phim hoặc 4. Giữ cố định gạc bằng một loại băng thứ cấp thích hợp, chẳng hạn như phim hoặc 
foam (tùy thuộc vào mức độ dịch tiết).
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Gạc cân bằng ẩm – diệt trùng Suprasorb® X+PHMB  
hoạt động như thế nào?

1
Hút dịch tiết ở 
những vị trí tiết 
dịch nhiều

3
Gạc phóng thích poly-
hexamethylene biguanide 
(PHMB) để diệt vi trùng

2
Dịch được phóng thích 
vào vết thương giúp 
cân bằng độ ẩm

1

3
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Trước khi làm sạch Sau khi làm sạch

Nếu Suprasorb® X+PHMB bị khô, chỉ cần làm ướt gạc (ví dụ dùng nước muối sinh lý, nước 
sạch, theo phương pháp thông thường) — sẽ giúp lấy gạc khỏi vết thương dễ dàng hơn.

Đối với vết thương ở các ngón tay hoặc ngón chân, nên dùng Gạc dạng dây quấn vòng quanh 
giữa các ngón tay hoặc ngón chân. 

Theo hướng dẫn thực hành tốt nhất cho vết thương nhiễm trùng, nên thường xuyên kiểm tra và 
đánh giá việc thay băng cho vết thương (Wounds UK, 2013).

Gạc khi hút đầy dịch sẽ mất màu— Khi phần đổi màu thấm còn 1 cm cách mép gạc cân bằng ẩm 
– diệt trùng Suprasorb X+PHMB thì phải thay gạc.

Gạc cân bằng ẩm – diệt trùng Suprasorb® Gạc cân bằng ẩm – diệt trùng Suprasorb® 
X+PHMB giúp mô tiến triển tốt và làm hydrat hóa 
da xung quanh vết thương. Các tế bào biểu mô cũ 
cũng được bù nước và da có thể xuất hiện cặn 
trắng- không nên nhầm tưởng với tình trạng da bị 
ẩm và mục. Các vết trắng có thể dễ dàng lau sạch 
bằng nước rửa bình thường

Chọn lớp gạc thứ cấp phụ thuộc vào dịch tiết của vết thương để duy trì cân bằng độ ẩm trong 
gạc cân bằng ẩm – diệt trùng Suprasorb® X + PHMB. Nếu vết thương có dịch tiết ít, chọn băng 
thứ cấp là loại ít thoát hơi- như Suprasorb® F là một lựa chọn tốt. Nếu dịch tiết vừa phải  nên 
sử dụng loại băng thứ cấp có khả năng hút dịch hoặc loại băng có độ thoát hơi cao.

Gợi ý và lời khuyên dùng gạc cân bằng ẩm – diệt trùng 
Suprasorb® X+PHMB



PHMB là hoạt chất kháng khuẩn còn được gọi là polyhexamethylene biguanide 
(hoặc polyhexanide) đã được sử dụng để kháng khuẩn trong nhiều năm qua 
(dung dịch rửa kính áp tròng, hồ bơi).

Giới thiệu PHMB

PHMB hoạt động như thế nào?

      PHMB có điện tích dương bị thu hút bởi 
điện tích âm của vi khuẩn.

      PHMB xâm nhập vào màng tế bào vi 
khuẩn, phá vỡ màng tế bào, phóng thích ion 
vào làm tế bào vi khuẩn chết (Gilbert, 2006)

      Đây là phản ánh cách peptide kháng khuẩn       Đây là phản ánh cách peptide kháng khuẩn 
tự nhiên để tiêu diệt vi khuẩn 

Tại sao dùng PHMB?

PHMB có chỉ số tương thích sinh học tốt nên 
đó là một chất kháng khuẩn cực kỳ hiệu quả và 
có độc tính thấp

Những tác dụng của PHMB:

    Giảm đau nhanh, hiệu quả 

    Giảm mùi hôi

    Tăng hình thành mô hạt 

    Tăng keratine tăng nguyên bào sợi

    Giảm mảng giả mạc 

    Giảm men MMP(Men phá vỡ quá trình lành     Giảm men MMP(Men phá vỡ quá trình lành 
thương) (Wounds UK, 2010)

    Giúp lấy đi các khiếm khuyết
(Kaehn, 2009)

Tài liệu tham khảo
Gilbert P (2006) Avoiding the resistance Gilbert P (2006) Avoiding the resistance 
pitfall in infection control. Does the use 
of antiseptic products contribute to the 
spread of antibiotic resistance? Ostomy 
Wound Manage 52(10A Suppl): 1S–3S 
Kaehn K (2009) An in-vitro model for
comparing the efficiency of wound rinscomparing the efficiency of wound rins-
ing solutions. J Wound Care 18(6): 
229–36 PHMB and its potential contribu-
tion to wound management (2010) 
Wounds UK, Aberdeen

Available at: www.wounds-uk.com
Schultz G (2015) The role of biofilms
in wound chronicity. Oral presentation. 25th in wound chronicity. Oral presentation. 25th 
Conference of the European Wound Manage-
ment Association. London, UK Wounds UK 
(2013) Best Practice Statement. The use of topi-
cal antimicrobial agents in wound management. 
London: Wounds UK. Available at: ww-
w.wounds-uk.com



Trong 12 ngày vi khuẩn Klebsiella 
được loại bỏ

Mức độ giảm đau từ 8 xuống 3

Gạc cân bằng ẩm- diệt trùng Suprasorb® X+PHMB cũng có thể được sử dụng cùng với De-
brisoft® để quản lý màng biofilm. Ước tính 60% - 90% các vết thương mãn tính có chứa 
màng biofilm (Schultz, 2015), có thể làm trì hoãn quá trình hồi phục, ngay cả khi các vấn đề 
về bệnh lý đi kèm và quản lý vết thương đã được giải quyết.

     Sử dụng Debrisoft® để phá vỡ và giảm màng biofilm bằng phương pháp cơ học, làm bong 
tróc và loại bỏ các mảnh vụn khỏi nền vết thương.

     Sau đó, sử dụng gạc cân bằng ẩm- diệt trùng Suprasorb® X + PHMB để ngăn chặn sự 
phục hồi của màng biofilm.
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Cải thiện vết thương đáng kể trong 7 ngày

Fumarola S, Oral presentation, EWMA, Helsinki 2009

Orig R, Wounds UK, Harrogate 2010

Vết loét chân bị nhiễm trùng

Vết thương tay bị nhiễm trùng

Gợi ý và lời khuyên dùng gạc cân bằng ẩm – diệt trùng 
Suprasorb® X+PHMB


