
* Żaden objaw nie może w sposób wiarygodny po twierdzić obecności zakażenia, a osoby z immunosupresją nie 
mogą wykazywać oznak i objawów klinicznych zakażenia.
† Dokładnie oczyścić ranę i uszkodzoną s kórę. W przypadku wyboru środka odkażające go należy przestrzegać 
instrukcji użycia produktu (IFU) oraz czasu namoczenia.
‡ Rozważyć zastosowanie DURAFIBER◊ Ag Silver w głębokich ranach zakażonych.
Ω Chyba że jodyna jest przeciwwskazana.
∞ W przypadku pacjentów i ran bardzo wysokiego ryzy ka (np. zapalenie szpiku kostnego) właściwe może  
być zastosowanie leczenia przeciwdrobnoustrojowego przez okres dłuższy niż dwa tygodnie.
Szczegółowe informacje o produkcie, w tym wskazówki dotyczące stosowania, przeciwwskazania, środki 
ostrożności i ostrzeżenia, znajdują się w instrukcji użycia produktu (IFU).
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1. zaprzestać w przypadku ustąpienia oznak i objawów zakażenia,
2. kontynuować stosowanie środków antybakteryjnych, jeżeli rana goi się, ale wciąż występują oznaki 

i objawy, lub 
3. rozważyć alternatywny środek antybakteryjny i zwrócić się do odpowiedniego specjalisty, jeżeli  

nie nastąpi poprawa sytuacji.

Zaleca się stosowanie opatrunków
przeciwdrobnoustrojowych przez okres minimum 
dwóch tygodni. Po dwóch tygodniach należy 
dokonać ponownej oceny i/albo: 

DWUTYGODNIOWE
WYZWANIE1,6∞

Zastosuj standardową pielęgnację rany (tj. opatrunki bez środków przeciwdrobnoustrojowych)  
lub zaawansowane terapie, aż do momentu zagojenia się rany (zgodnie z lokalnym protokołem).5 

Przeprowadź ponowną, 
kompleksową ocenę  

za pomocą 

A B C D E  

właściwego zarządzania 
czynnikami związanymi  

z pacjentem oraz skieruj do 
odpowiedniego specjalisty

Czy rana nadal się nie goi?

Tak – podejrzenie biofilmu Nie

Czy oznaki i objawy miejscowej
infekcji zostały usunięte?

Miejscowe leczenie zakażonych ran1,3,6

Zarządzanie infekcją
rozprzestrzeniającą się
lub ogólnoustrojową 
• Kontakt z właściwym 

specjalistą
• Pobranie wymazu  

na obecność patogenów
• Antybiotyki o działaniu  

ogólnym, zgodnie  
z lokalnym protokołem

1. Usuwanie i oczyszczanie† 
zgodnie z lokalnym protokołem

2. Zarządzanie miejscowym 
obciążeniem biologicznym  
i infekcją za pomocą ACTICOAT◊ 

10‡ -opatrunek antybakteryjny
3. Ponowna ocena w regularnych 

odstępach czasu, zgodnie  
z lokalnym protokołem  
i zasadami dwutygodniowego 
wyzwania6

Nie Tak

Czy usunięto oznaki biofilmu/
ukrytej infekcji?

Leczenie ran z biofilmem4,5

1. Wielokrotne intensywne usuwanie zanieczyszczeń 
i oczyszczanie zgodnie z lokalnym protokołem

2. Postępowanie przy podejrzeniu biofilmu: IODOSORB◊ maść  
z 0.9% kadeksomerem jodu / IODOFLEX◊ opatrunek  
z kadeksomerem jodu7-9Ω

3. Ponowna ocena w regularnych odstępach czasu zgodnie  
z lokalnym protokołem i właściwym stosowaniem środków 
przeciwdrobnoustrojowych. Minimum dwutygodniowe 
leczenie–może wymagać dłuższego niż powszechnie 
stosowane miejscowe leczenie infekcji ze względu na trwały 
charakter biofilmu.

NieTak

Infekcja rozprzestrzeniająca się
lub ogólnoustrojowa1,3

• Rozprzestrzeniający się rumień, 
ciepłota

• Może obejmować zapalenie tkanki 
łącznej oraz krepitus

• Uszkodzenie rany/oddezynfekcja 
z lub bez zmian patologicznych

• Złe samopoczucie/senność
• Utrata apetytu
• Ogólna odpowiedź zapalna
• Sepsa
• Dysfunkcje narządów

Oczywiste (klasyczne)1,3

• Rumień
• Ciepłota
• Obrzęk/pęknięcie
• Wydzielina ropna
• Ból
• Wzmagający się przykry zapach
• Opóźnione gojenie rany

Ukryte (utajone)1,3

• Opóźnione gojenie rany
• Drenaż mechaniczn  

z równoczesnym zapaleniem
• Hipergranulacja
• Krwawienie, słaba granulacja
• Mostkowanie i kieszeniowanie 

nabłonka w tkance granulacyjnej
• Uszkodzenie rany i jej rozszerzenie
• Nowy lub nasilający się ból
• Wzmagający się przykry zapach

Biofilm1,3-5

• Niepowodzenie leczenia 
antybiotykowego/antybakteryjnego

• Powrót do opóźnienia w leczeniu  
po zaprzestaniu antybiotykoterapii

• Opóźnione gojenie mimo 
optymalnego leczenia rany/pacjenta

• Niski wskaźnik przewlekłego stanu 
zapalnego

• Mały rumień
• Słaba granulacja
• Ukryte ( nieznaczne ) oznaki infekcji

Jakie są objawy kliczniczne i symptomy infekcji?*

A  Ocena pacjenta, samopoczucia i rany

B  Stworzenie multidyscyplinarnego zespołu, w celu promowania holistycznego leczenia

C  Kontrola i leczenie podstawowych przyczyn oraz barier w gojeniu rany

D  Decyzje dotyczące o właściwym postępowaniu w leczeniu

E  Ocena i ponowna weryfikacja wyników całościowego leczenia oraz stanu rany

W celu dokonania
kompleksowej
oceny,
należy zacząć
od następujących
kroków2

Droga do bardziej efektywnego zarządzania infekcją w ranie
Poprawa wyników pacjentów1 dzięki podejmowaniu właściwych decyzji, szybkiej reakcji i wyborom skutecznego leczenia 


