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2

1

3

2

4

5

Cel

Przedstawione poniżej przypadki kliniczne ukazują jak efektywnie stosować  
opatrunki antybakteryjne ACTICOAT, aby wspomóc leczenie ran, w ramach  
protokołów leczenia zakażeń.

Prosimy kliknąć na interesujący przypadek poniżej aby przeczytać, w jaki sposób 
opatrunki antybakteryjne ACTICOAT były stosowane w leczeniu każdego pacjenta.

Zastosowanie  i wskazania

ACTICOAT◊ antybakteryjny opatrunek barierowy  
ACTICOAT◊ 7 antybakteryjny opatrunek barierowy  
mogą być stosowane na rany o częściowej i pełnej grubości,  
takie jak odleżyny, owrzodzenia żylne, owrzodzenia cukrzycowe,  
oparzenia i miejsca wszczepienia przeszczepów.

ACTICOAT◊ FLEX 3 antybakteryjny opatrunek barierowy  
ACTICOAT◊ FLEX 7 antybakteryjny opatrunek barierowy   
są wskazane do stosowania na rany o częściowej i pełnej grubości, 
takie jak oparzenia, miejsca wszczepienia przeszczepów, miejsca 
operacji chirurgicznych, odleżyny, owrzodzenia żylne i owrzodzenia  
w przebiegu cukrzycy.

ACTICOAT◊ antybakteryjny opatrunek barierowy,
ACTICOAT◊ FLEX 3 antybakteryjny opatrunek barierowy, 
ACTICOAT◊ FLEX 7 antybakteryjny opatrunek barierowy, 
wszystkie one mogą być stosowane na zakażone rany, gdzie  
zakażenie powinno być poddawane inspekcji i leczone zgodnie  
z lokalnym protokołem klinicznym. Opatrunki można ciąć i stosować 
jako warstwa kontaktowa z raną w połączeniu z terapią podciśnieniową 
(NPWT) przez okres do 3 dni.

ACTICOAT◊ antybakteryjny opatrunek barierowy 5 cm x 5 cm 
jest wskazany do stosowania w miejscu wprowadzania cewników 
(również w przypadkach zakażeń miejsca wkłucia), gdzie infekcja 
powinna być poddawana kontroli i leczona zgodnie z lokalnym  
protokołem klinicznym.

Trudno gojąca się rana  
z martwicą (ręka)

Rozejście się rany 
w okolicy odbytu

Ostre zapalenie tkanki  
łącznej (okolica podudzia)

Owrzodzenia żylne  
kończyn dolnych

Rana chirurgiczna
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LECZENIE

STAN PRZY PRZYJĘCIU

Przypadek 1: Zastosowanie barierowego opatrunku antybakteryjnego  
ACTICOAT◊ FLEX 3 wspomaga leczenie rany kończyny dolnej pokrytej  
martwicą1 

W wywiadzie niedawna infekcyjne zaostrzenie przewlekłej  
obturacyjnej choroby płuc w czasie urlopu i obecne rany  
na prawej dłoni i ramieniu 

• Martwica palca wskazującego

• Rana z wilgotną tkanką martwiczą

• Martwica przedramienia

• Łożysko rany na bliższym końcu prawego przedramienia 
 pokryte ciemnym strupem i wilgotną tkanką martwiczą  
 wymagającą usunięcia

• Pacjent nie nadawał się do operacji

	 Uwaga:	Rana	mogła	być	wynikiem	powikłań	cewnika	dożylnego	założonego	 
	 podczas	hospitalizacji	w	czasie	urlopu.

• Opatrunek hydrożelowy w celu autolitycznego  
 oczyszczenia rany
• Opatrunek z Hydrofiber™ na wilgotną tkankę  
 martwiczą

Stan	przy	przyjęciu:	martwica	palca	wskazującego	i	rana	dłoni	 
z	wilgotną	tkanką	martwiczą

Za	uprzejmą	zgodą	Sarah Haincock,Clinical	Nurse	Specialist,	 
University	Hospital	of	Llandough,	Penarth,	Wales,	Walia
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MIESIĄCE 1–2

MIESIĄCE 2–3

MIESIĄCE 4–5

Przypadek 1: Rana ręki pokryta martwicą
Dalsze postępowanie i wyniki leczenia1 

Za	uprzejmą	zgodą	Sarah Haincock,Clinical	Nurse	Specialist,	 
University	Hospital	of	Llandough,	Penarth,	Wales,	Walia

• Po eliminacji większości wilgotnej tkanki martwiczej, 
  ranę zaopatrzono warstwą kontaktową 

• Gdy pacjent był w bardziej stabilnym stanie,  
 opracowano chirurgicznie zmienioną chorobowo  
 tkankę przedramienia

• Zastosowano NPWT, z wyjątkiem miejsca,  
 w którym był widoczny fragment ścięgna

• Krucha wiotka ziarnina w niektórych okolicach  
 ręki dłoni - potraktowana zastosowano PHMB

• Rana przedramienia uległa poprawie;  
 rana ręki dłoni goiła się wolno

• Założono bandaż z pastą cynkową

PHMB,	poliheksametylen	biguanidu;	NPWT,	terapia	podciśnieniowa

• Rana ręki goiła się wolno, swędziała, pojawiła się krucha  
 i łatwo krwawiąca ziarnina (możliwa reakcja alergiczna);  
 na przedramieniu zauważono nowe powierzchowne rany

• Zastosowano ACTICOAT◊ FLEX 3; po 2 tygodniach zakażenie  
 uległo poprawie, co pomogło wyeliminować świąd i krwawienie;  
 po 3,5 tygodniach rana na dłoni zagoiła się

Po	2	tygodniach	stosowania	 
ACTICOAT	FLEX	3	

Wygojenie	po	3,5	tygodniach	 
stosowania	ACTICOAT	FLEX	3
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ROZWAŻANIA

Przypadek 1: Podsumowanie1 

• Duża ilość wilgotnej tkanki martwiczej zazwyczaj świadczy o zakażeniu w łożysku rany

• Obecność łatwo krwawiącej tkanki może wskazywać wysokie obciążenie bakteryjne

Za	uprzejmą	zgodą	Sarah Haincock,Clinical	Nurse	Specialist,	 
University	Hospital	of	Llandough,	Penarth,	Wales,	Walia

Zastosowanie ACTICOAT◊ FLEX 3  
przez 3 tygodnie spowodowało  
wygojenie przewlekłej rany ręki

Pozytywny wpływ na pacjenta

Bez bólu i dyskomfortu podczas   
usuwania ACTICOAT◊ FLEX 3

Wolny czas pielęgniarki dzięki  
ACTICOAT◊ FLEX 3 ze względu  
na rzadsze zmiany opatrunku

(dwa razy na tydzień  
zamiast codziennie)
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STAN PRZY PRZYJĘCIU

LECZENIE

Przypadek 2: Zastosowanie barierowego opatrunku antybakteryjnego  
ACTICOAT◊ FLEX 3 wspomaga leczenia rozejścia się rany w okolicy odbytu1 

• 60-letni pacjent po resekcji zmiany w okolicy odbytu, chemioterapii  
i wycięciu odbytnicy z powodu nowotworu złośliwego

• Początkowo zastosowana terapia podciśnieniowa (czerwiec) została 
zakończona z powodu krwawienia i trudności z uzyskaniem szczelnego 
zamknięcia rany

• Wielkość rany: 3,6 x 1,0 x 1,1 cm (3,6 cm2) z obszarami  
podminowania (3,0 x 6,6 x 0,8 cm)

• Kontynuowana radioterapia plus porady dietetyczne

• Opatrunek z chitozanem ze względu na właściwości hemostatyczne  
i opatrunek piankowy ALLEVYN◊ LIFE w celu opanowania wysięku 
(lipiec)

• Doustne antybiotyki w celu leczenia zakażenia paciorkowcem grupy B

Za	uprzejmą	zgodą	Ann Austin,	Tissue	Viability	Specialist	Nurse,
North	Cumbria	Integrated	Care,	Carlisle,	UK,	Wielka	Brytania

Rozejście	się	rany	w	okolicy	odbytu	z	podminowaniem
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SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

Przypadek 2: Rozejście się rany w okolicy odbytu  
Dalsze leczenie i wyniki2

Za	uprzejmą	zgodą	Ann Austin,	Tissue	Viability	Specialist	Nurse,
North	Cumbria	Integrated	Care,	Carlisle,	UK,	Wielka	Brytania

•  Kontynuacja opatrunków z chitozanem

• Wielkość rany: 3,2 x 1,2 cm (3,8 cm2) z obszarami 
podminowania (3,0 x 6,6 x 0,5 cm)

•  Pomimo braku klinicznych objawów zakażenia, bakterie 
uwidoczniono za pomocą urządzenia obrazującego 
MolecuLight i:X™, uzyskano dodatni (+++) wynik 
posiewu w kierunku Staphylococcus	aureus 

• Zespół kliniczny zdecydował o wstrzymaniu antybioty-
koterapii i rozpoczęto stosowanie ACTICOAT◊ FLEX 3 
(opatrunek zmieniano co 3 dni) 

• Wielkość rany 2,6 x 1,2 (3,1 cm2) x 0,6 cm

• Późniejsza ocena urządzeniem MolecuLight i:X (Foto 1) 
sugerowała zmniejszenie liczby bakterii, kontynuowano 
stosowanie ACTICOAT◊ FLEX 3

•  Wielkość rany 1,0 x 0,5 (0,5 cm2) x 0 cm; bez podminowania; 
100% ziarniny; bez bólu; kontynuacja leczenia przy użyciu  
ACTICOAT◊ FLEX3

• Dodatni wymaz w kierunku Staphylococcus aureus i paciorkow-
ców grupy A/G. Pacjent odmówił przyjmowania erytromycyny 
(brak jawnych objawów klinicznych zakażenia); kontynuacja 
stosowania ACTICOAT◊ FLEX 3

• Po tygodniu rana była sucha i całkowicie zamknięta (Foto 2)

Foto	1.	Fluorescencja	bakterii	 
przy	użyciu	MolecuLight	i:X	 
pomimo	braku	klinicznych	 
objawów	zakażenia

Foto	2.	Ziarninowanie	rany	 
i	postęp	w	kierunku	gojenia;	 
bez	objawów	zakażenia
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5
tygodni 2,62 cm

Przypadek 2: Podsumowanie2

Za	uprzejmą	zgodą	Ann Austin,	Tissue	Viability	Specialist	Nurse,
North	Cumbria	Integrated	Care,	Carlisle,	UK,	Wielka	Brytania

•  Pacjent brał czynny udział w procesie leczenia i niecierpliwie czekał na powrót do zwykłego poziomu 
aktywności

• Zastosowanie fluorescencyjnego obrazowania bakterii pomogło w doborze środków antybakteryjnych

Czas do wygojenia po zastosowaniu  
ACTICOAT◊ FLEX 3  

(18 tygodni od początku  
rozejścia się rany)

Zmniejszenie wielkości rany  
w ciągu 4 tygodni stosowania  

ACTICOAT◊ FLEX 3

Zmniejszenie kosztów po przejściu  
na ACTICOAT◊ FLEX 3 z opatrunku  

zawierającego chitozan,  
oba stosowane z ALLEVYN LIFE  
(£741 w porównaniu do £254)
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STAN PRZY PRZYJĘCIU

LECZENIE

Przypadek 3: Zastosowanie barierowego opatrunku antybakteryjnego  
ACTICOAT◊ FLEX 3 wspomaga leczenie ostrego zapalenie tkanki łącznej3 

• Ostre zapalenie tkanki łącznej obejmujące obszar 25 x 15 cm,  
od goleni do połowy łydki (szerzące się okrężnie)

• Powierzchowne uszkodzenia skóry poprzedzające powstanie  
owrzodzenia

• Stan skóry: czerwona, gorąca, opuchnięta i bolesna

• Cukrzyca typu 2 (wyczuwalny puls na stopie)

• Stwardnienie rozsiane

•  Opatrunek  antybakteryjny ACTICOAT◊ po oczyszczeniu  
i usunięciu luźnej tkanki

• Lekka kompresja; antybiotyki doustne

• W pozycji siedzącej sugerowano elewację kończyny dolnej

Za	uprzejmą	zgodą	Helen Maloney,	Tissue	Viability	Nurse,	 
Midlands	Regional	Hospital,	Co.	Offaly,	Irlandia

Poważne	zapalenie	tkanki	łącznej	na	przedniej	części	
goleni	(25	x	15	cm)	29	marca	2019	r.
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WIZYTA 2

WIZYTA 3

Przypadek 3: Ostre zapalenie tkanki łącznej
Dalsze leczenie i wyniki3 

• Po 5 dniach (3 kwietnia) nie stwierdzono upośledzenia  
przepływu tętniczego, puls na stopie był wyczuwalny,  
a markery zapalenia zmniejszyły się

• Leczenie kontynuowano bez zmian: opatrunek  
antybakteryjny  ACTICOAT◊ w połączeniu  
z lekką kompresją

• Pacjent wrócił w celu oceny po 5 kolejnych dniach  
(8 kwietnia) następnie ponownie po kolejnych 7 dniach  
(15 kwietnia)

• Rana wywołana ostrym zapaleniem tkanki łącznej  
uległa całkowitemu zamknięciu do 19 kwietnia  
(ostatnia wizyta)

Za	uprzejmą	zgodą	Helen Maloney,	Tissue	Viability	Nurse,	 
Midlands	Regional	Hospital,	Co.	Offaly,	Irlandia

5	dni	po	pierwszym	zastosowaniu	
ACTICOAT	w	połączeniu	z	lekką	
kompresją	oraz	antybiotykami	 
doustnymi	

Wygojenie	w	20	dniu,	 
19	kwietnia	2019	r.
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20
dni

Czas gojenia przy zastosowaniu  
opatrunku antybakteryjnego  

ACTICOAT◊ w połączeniu z lekką  
kompresją oraz antybiotykami  

doustnymi 

Zmniejszenie częstotliwości  
zmian opatrunku  

antybakteryjnego ACTICOAT  
(co 5 dni  zamiast 2-3 razy dziennie  

przy pielęgnacji standardowej)

Zmniejszenie częstotliwości zmian  
opatrunków bez potrzeby  

hospitalizacji może spowodować   
obniżenie kosztów

Przypadek 3: Podsumowanie3

•  Praktyka kliniczna leczenia ostrego zapalenia tkanki łącznej jest niespójna

• W typowych przypadkach pacjenci będą wymagać hospitalizacji, a oczekiwany czas gojenia będzie 
wynosił około 60 dni (2 miesiące)

Za	uprzejmą	zgodą	Helen Maloney,	Tissue	Viability	Nurse,	 
Midlands	Regional	Hospital,	Co.	Offaly,	Irlandia
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STAN PRZY PRZYJĘCIU

Przypadek 4: Zastosowanie barierowego opatrunku antybakteryjnego  
ACTICOAT◊ FLEX 3 wspomaga leczenie żylnego owrzodzenie podudzia4 

•  76-letni pacjent z żylnym owrzodzeniem podudzia  
(po ranie urazowej na prawej goleni)

• Bez istotnego wywiadu medycznego

• Obiektywne i subiektywne objawy zakażenia rany nie ustąpiły  
po zastosowaniu:

 -  żelu przeciwdrobnoustrojowego (19 dni)

 -  przeciwdrobnoustrojowego opatrunku alginianowego (11 dni)

 -  impregnowanego srebrem opatrunku z Hydrofiber™ (13 dni)

• Wielkość rany: 42 x 23 mm

• 95% ziarniny, 5% wilgotnej tkanki martwiczej

Za	uprzejmą	zgodą	Kerry Carmichael,	Tissue	Viability	Nurse	City	Health	Care	Partnership,	 
Hull	&	East	Riding,	East	Yorkshire,	Wielka	Brytania

Żylne	owrzodzenie	podudzia.	 
Przebarwiona	krucha	tkanka	z	ropniem	
bocznie	od	łożyska	rany	(umiarkowany	
poziom	wysięku,	bez	bólu)
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DZIEŃ 16

LECZENIE

Przypadek 4: Żylne owrzodzenie podudzia
Leczenie i wyniki4

•  Opatrunek ACTICOAT◊ FLEX 3  
(co 72 godz. przez 2 tygodnie)

• Opatrunek chłonny w połączeniu z bandażem  
kompresyjnym

• Antybiotyki w celu leczenia ropnia

•  Bez objawów miejscowego zakażenia

• Zdrowe łożysko rany

• 100% epitelializacja (nabłonkowanie)

• Wielkość rany zmniejszyła się do 4 x 2 mm

• Niewielka ilość wysięku surowiczego

• Odnotowano doskonałe samopoczucie pacjenta

Dzień	16.	Objawy	miejscowego	zakażenia	
ustąpiły,	ze	100%	epitelializacją

Za	uprzejmą	zgodą	Kerry Carmichael,	Tissue	Viability	Nurse	City	Health	Care	Partnership,	 
Hull	&	East	Riding,	East	Yorkshire,	Wielka	Brytania
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2
tygodnie

Przypadek 4: Podsumowanie4

•  Zastosowano schemat postępowania z infekcją w ranie Smith + Nephew, co pozwoliło klinicyście  
na podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o obiektywne i subiektywne objawy infekcji rany,  
a także na różnicowanie pomiędzy miejscowym zakażeniem a obecnością biofilmu 

• Schemat ten poprawił rozumienie różnych metod leczenia zakażenia miejscowego i biofilmu, uprościł  
wybór opatrunku i ułatwił podejmowanie decyzji

Zastosowanie ACTICOAT◊ FLEX 3  
było skuteczne tam, gdzie wcześniejsze  

opatrunki przeciwdrobnoustrojowe  
zawiodły

Zastosowanie ACTICOAT◊ FLEX 3  
pomogło wyeliminować obiektywne  
i subiektywne objawy miejscowego  

zakażenia w ciągu 2 tygodni

Zastosowanie opisanego schematu  
leczenia zwiększyło pewność  

klinicysty w rozpoznawaniu  
miejscowego zakażenia rany

Za	uprzejmą	zgodą	Kerry Carmichael,	Tissue	Viability	Nurse	City	Health	Care	Partnership,	 
Hull	&	East	Riding,	East	Yorkshire,	Wielka	Brytania
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Przypadek 5: Zastosowanie barierowego opatrunku antybakteryjnego  
ACTICOAT◊ FLEX 3 wspomaga leczenie rany chirurgicznej5

• 80-letni pacjent z raną chirurgiczną na górnej części kończyny dolnej  
po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego

• Cukrzyca typu 2 i powikłana neuropatią cukrzycową

• Wcześniejsze leczenie przy użyciu opatrunku piankowego (~2 miesiące)

• Obecność kruchej, krwawiącej tkanki. Duża ilość wysięku

• Pacjent zgłaszał silny ból

• Wymiary rany: 80 x 20 x 3 mm

• 90% ziarniny, 10% wilgotnej tkanki martwiczej

• Po oczyszczeniu  i opracowaniu rany aplikacja ACTICOAT◊ FLEX 3 
(zmiana opatrunku co 72 godz.)

• Nie podano antybiotyków (pobrano wymaz na posiew)

Za	uprzejmą	zgodą	Kerry Carmichael,	Tissue	Viability	Nurse,	City	Health	Care	Partnership,	 
Hull	&	East	Riding,	East	Yorkshire,	Wielka	Brytania

Dzień	1.	Rana	chirurgiczna	w	górnej	 
części	kończyny	dolnej	po	chirurgicznym	 
pomostowaniu	aortalno-wieńcowym
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DZIEŃ 27

DZIEŃ 7

Przypadek 5: Rana chirurgiczna
Dalsze leczenie i wyniki5

• Objawy kliniczne zakażenia ustąpiły

• Pacjent był zadowolony z rzadszych zmian  
opatrunków

• Zakończono stosowanie opatrunku antybakteryjnego 
ACTICOAT◊ FLEX 3

• Łożysko rany było zdrowe i prawie wygojone

• Mała ilość wysięku

• Wymiary rany: 50 x 10 mm (x 0 mm)

• 70% ziarniny, 30% naskórkowania

Za	uprzejmą	zgodą	Kerry Carmichael,	Tissue	Viability	Nurse,	City	Health	Care	Partnership,	 
Hull	&	East	Riding,	East	Yorkshire,	Wielka	Brytania

Dzień	16.	Objawy	miejscowego	 
zakażenia	ustąpiły,	a	wielkość	 
rany	zmniejszyła	się	do	 
50	x	20	mm	(x	0	mm)
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Obiektywne i subiektywne objawy  
miejscowego zakażenia ustąpiły  

w ciągu 7 dni stosowania  
ACTICOAT◊ FLEX 3 

Pozytywne odczucia pacjenta  
w związku z rzadszymi zmianami  

opatrunków

Zastosowanie opisanego schematu  
leczenia wsparło prowadzenie  

terapii przeciwdrobnoustrojowej

Przypadek 5: Podsumowanie5

• Zastosowano schemat postępowania z infekcją w ranie Smith + Nephew, aby wspomóc leczenie  
rany prezentującej miejscowe zakażenie poprzez ułatwienie różnicowania z biofilmem

• Schemat ten uprościł wybór opatrunku, ułatwił podejmowanie decyzji klinicznych i pomógł prowadzić  
terapię przeciwdrobnoustrojową poprzez uniknięcie niepotrzebnego użycia antybiotyków

Za	uprzejmą	zgodą	Kerry Carmichael,	Tissue	Viability	Nurse,	City	Health	Care	Partnership,	 
Hull	&	East	Riding,	East	Yorkshire,	Wielka	Brytania
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