
HƯỚNG DẪN LÀM SẠCH



KIỂM TRA QUYẾT ĐỊNH LÀM SẠCH VẾT THƯƠNG

MỤC TIÊU CHO VẾT THƯƠNG

Việc làm sạch thích hợp cho vết thương nào?

Có nên để bảo vệ (ổn định)?

Cần thay đổi phương pháp làm sạch không?

Có nên tích cực đẩy nhanh quá trình lành thương?

Có các mô khiếm khuyết làm chậm quá trình lành thương
không?

Bờ vết thương / da quanh vết thương hoặc nền vết thương có

cần phải được làm sạch nhanh không?

Việc đẩy nhanh làm sạch có giúp kiểm soát nhiễm trùng ở vết
thương không?

Việc đẩy nhanh quá trình xử lý có vì lợi ích tốt nhất của bệnh
nhân?

Chắc chắn phải làm không?

NO       Giữ khô
YES     Tự động làm sạc 
YES      Xem xét các phương 
pháp khác

YES      Đẩy nhanh làm sạch

NO      Trao đổi ý kiến, không cắt lọc

THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH LÀNH THƯƠNG THÔNG QUA VIỆC LÀM SẠCH VẾT THƯƠNG

Đã thảo luận về các phương pháp làm sạch với bệnh nhân / người nhà chưa?

Có đủ kỷ năng để thực hiện phương pháp làm sạch đã chọn không?

Có tự tin vào việc đang làm không? NO         Tham khảo
Có thể làm mọi thứ xấu/ tệ hơn không?                    YES        Tham khảo
Môi trường hiện tại an toàn cho phương pháp đó YES Thực hiện
Có phương pháp và công cụ YES        Thực hiện NO      Tham khảo

KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA VIỆC LÀM SẠCH

Liệu can thiệp có loại bỏ các mô khiếm khuyết trong một lần không? 

Nó sẽ là một quá trình dần dần / theo giai đoạn?

Vết thương sẵn sàng cho phương pháp khác, ví dụ YES      đặt ngày để xem xét
áp lực âm, ghép da ?

CÁC LỰA CHỌN CHO MỌI GIAI ĐOẠN

Kiểm tra các hướng dẫn/chính sách lâm sàng

Tìm kiếm lời khuyên từ một chuyên gia/đồng nghiệp YES tham khảo những
người thực hiện lâm sàng khác

Hoặc sử dụng phương pháp làm

sạch thích hợp nhất



Đánh giá vết thương:
Nguyên nhân tiềm ẩn, vị trí, 

kích thước, dấu hiệu nhiễm
trùng, tình trạng da/ nền vết
thương

Đánh giá bệnh nhân:

Bệnh đi kèm, thuốc đang
sử dụng, kết hợp phương
pháp trị liệu, vấn đề tâm

lý xã hội, tình trạng dinh

dưỡng

Quyết định mục tiêu làm sạch/kết quả điều trị mong muốn
Chắc phải làm điều gì không?

Câu hỏi kích hoạt
• Có cần đẩy nhanh

quá trình làm sạch vết
thương không?

• Yếu tố nguy cơ gì?

• Kết quả dự kiến?

• Lựa chọn là gì?

Đánh giá làm sạch vết thương thích hợp

K
H

I N
À

O
 LÀM

 SẠC
H

: C
họn

m
ột

liệu
p

h
á

p
điều

trị
liê

n
q

u
an

đến
n

h
ó

m
đa

n
g

à
n

h
(M

D
T

)1



Thảo luận với bệnh nhân

THỰC HIỆN
Kế hoạch cắt lọc và tài 
liệu ghi trong hồ sơ 
bệnh án

NO

TƯ VẤN với MDT (nhóm đa
ngành) nếu cần tư vấn thêm: ví 
dụ như chống chỉ định / không 
chắc chắn về cách xử lý HOẶC 
THAM KHẢO MDT nếu yêu 

cầu phương pháp làm sạch
của chuyên gia

KHÔNG LÀM SẠCH
Ví dụ như thiếu máu

chi/những vị trí có

nguy cơ cao

LÀM SẠCH nếu có

thẩm quyền trong

phương pháp đã chọn

TỰ TIÊU

Tổng quát

CƠ HỌC
Tổng quát

ẤU TRÙNG CON GIÒI
Tổng quát

THỦY LỰC
Người thực hành có thẩm
quyền
VẬT SẮC NHỌN
Người thực hành có thẩm
quyền
PHẪU THUẬT
Bác sĩ phẫu thuật

Giữ vết thương khô
Ví dụ như ngón 
chân của bệnh nhân 
tiểu đường được giữ 
nguyên (NB: một số 
khu vực như gân lộ 
ra có thể cần được 
giữ ẩm)

ĐÁNH GIÁ LẠI khi thay 

băng và xem xét các 
mục tiêu / kế hoạch điều 
trị và thay đổi phương 
pháp nếu thích hợp

YES



HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC SỬ DỤNG 
GẠC LÀM SẠCH VẾT THƯƠNG DEBRISOFT®

Bước 2

Làm ẩm hoàn toàn mặt lông mềm
của miếng gạc làm sạch vết
thương Debrisoft® bằng nước vòi

hoặc nước muối sinh lý (luôn tham

khảo hướng dẫn của địa phương)

Bước 3

Nhẹ nhàng với lực vừa đủ, chà

vòng tròn làm sạch nền vết thương
và cả vùng da xung quanh bằng
mặt lông mềm của gạc

Bước 4

Sử dụng một miếng gạc Debrisoft® 

mới cho từng vết thương / vùng da 
riêng biệt và vứt bỏ gạc đã sử dụng 
vào chất thải y tế thông thường 
(luôn tham khảo hướng dẫn tại địa 
phương)

Bước 1

Mở gạc làm sạch vết 
thương Debrisoft® vô 

trùng và sử dụng một lần



PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH ĐƠN GIẢN

Sử dụng gạc làm sạch vết thương 
Debrisoft® trong lâm sàng

Sau 

Sử dụng 1 lần gạc 
làm sạch vết thương
Debrisoft®

Trước
Da sừng hóa

Sau 

Sử dụng 1 lần dạc 
làm sạch vết 
thương Debrisoft®

Ít tốn thời gian nhất 2

Cơ học
• Loại bỏ mô khiếm khuyết khỏi vết thương 

bằng miếng gạc làm sạch vết thương sợi 
monofilament (Debrisoft®)

• Chọn lọc, nhanh chống và dễ dàng
• Không sử dụng trên vết thương đau hoặc 

vết thương khô cứng
• Có thể loại bỏ sự tăng sừng
• Gây đau ít
• Có thể sử dụng trước hoặc sau các phương 

pháp khác

Phương pháp dùng ấu trùng – con 

giòi

• Ấu trùng Lucilia sericata ( màu xanh lá cây) 
ăn các vật liệu không sống được và mầm 
bệnh trong vết thương

• Ấu trùng được đóng gói và hoặt động tự do 
để làm sạch vết thương nhanh chóng và có 

chọn lọc
• Không nên đặt ấu trùng gần các khoang cơ 

thể, gần các mạch máu lớn, vết thương ác 
tính hoặc nơi ấu trùng có thể bị nghiền nát.

Tự phân hủy

• Quá trình tự nhiên sử dụng các enzym của 
cơ thể để hóa lỏng các vảy sừng / giả mạc

• Dán Băng kín hoặc bán kín (hydrogel, 
hydrocolloid, alginate hoặc Hydrofiber®) 
giúp kiểm soát độ ẩm bằng cách hấp thụ 
dịch tiết hoặc cung cấp độ ẩm.

• Có thể được sử dụng trước hoặc giữa các 
phương pháp khác.

Tốn nhiều thời gian hơn

Trước
Giả mạc vết 
thương

Hướng dẫn nhanh này dựa trên ý kiến chuyên 
gia của Vương quốc Anh và quốc tế từ :
1. Wounds UK (2013). Effective debridement  in a 

changing NHS. A UK consensus.  Available from: 

www.wounds-uk.com

2. EWMA (2013). Debridement. Available  from: 

www.ewma.org
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