Żel hydrokoloidowy
z kompleksem srebra

Badania kliniczne
Studium przypadków

Przypadek 1:

Pacjent 72 lata

Diagnoza:

Pooperacyjna przetoka na plecach powstała w wyniku
przeprowadzonej operacji

Wcześniejsze leczenie:

Leczenie jodopowidonem przez 6 tygodni, bez znaczącej poprawy

Dzień 1

Po 2 tygodniach

Rany tego typu zawsze wykazują się wolnym procesem gojenia,
przy ciągłym zagrożeniu infekcją miejsca rany. Hydrosil (Flamozil) to
dobry wybór do zapewnienia ranie idealnego środowiska do gojenia.

Lekka poprawa, z rany sączy się mniej, brak widocznych oznak
infekcji.

Po miesiącu

Po 1,5 miesiąca

Żel był przykrywany nieprzywierającym opatrunkiem ochronnym,
umocowanym przy pomocy hipoalergicznego plastra. Znaczące
zmniejszenie powierzchni rany.

Proces gojenia się rany postępował, chociaż nadal można było zaobserwować zarys wolnej przestrzeni pod krawędziami rany. Kontynuowano codzienne aplikowanie żelu Hydrosil (Flamozil) wraz
z opatrunkiem.

Po 2 miesiącach
Rana prawie całkowicie zagojona. Pacjent otrzymał zalecenie kontynuowania leczenia rany do momentu całkowitego zagojenia.

Przypadek 2:

Pacjentka 74 lata

Diagnoza:

Chroniczna choroba żył z nawracającym owrzodzeniem żylnym
na prawej kostce

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Dzień 1
Owrzodzenie było okryte żółtą warstwą fibryny, która uniemożliwiała gojenie. Nie można mechanicznie usunąć warstwy fibryny
ze względu na silny ból odczuwany przez pacjentkę.

Po 12 dniach
Pozytywne działanie zastosowanego leczenia. Grubość warstwy
fibrynowej jest wyraźnie zmniejszona. Leczenie żelem hydrokoloidowym zostało połączone z terapią uciskową.

Rozpoczęcie terapii żelem Hydrosil (Flamozil), aby zapoczątkować
proces samooczyszczania się rany. Na żel zostaje nałożony opatrunek absorbujący.

Przypadek 3:

Pacjent 80 lat

Diagnoza:

Owrzodzenie stopy u osoby z cukrzycą typu I (stopa cukrzycowa)
z raną powypadkową pierwszego i drugiego palucha prawej stopy

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Dzień 1
Z powodu wcześniejszych problemów z przepływem krwi przez
naczynia włosowate, dwa lata temu wykonano amputację trzech
paluchów.

Po oczyszczeniu rany oraz powierzchni wokół rany rozpoczęto codzienne aplikowanie żelu Hydrosil (Flamozil). W ten sposób uzyskano idealne środowisko
do prawidłowego procesu gojenia. Na warstwę żelu nakładano opatrunek.

Po tygodniu
Na drugim paluchu stopy można dostrzec aktywny proces gojenia.
Jednakże istnieje znaczne ryzyko zainfekowania rany. Mniejsza
rana na dużym paluchu goi się bez problemu.

Po wyczyszczeniu rany przy pomocy biguanidu poliheksametylenu
kontynuowano aplikację żelu Hydrosil (Flamozil) wraz z nieuciskowym opatrunkiem.

Po miesiącu

Po 1,5 miesiąca

Proces gojenia przebiega prawidłowo. Brak obrzęku. Duży paluch
jest całkowicie zagojony. Powierzchnia rany drugiego palucha jest
zmniejszona o ¾ w porównaniu do fazy wyjściowej.

Rana w końcowej fazie procesu gojenia. Brak maceracji naskórka.
Kontynuowanie leczenia produktem Hydrosil (Flamozil).

Przypadek 3 c.d.:

Pacjent 80 lat

Diagnoza:

Owrzodzenie stopy u osoby z cukrzycą typu I (stopa cukrzycowa)
z raną powypadkową pierwszego i drugiego palucha prawej stopy

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Po 2 miesiącach

Po 3 miesiącach

Nadal widoczne małe ognisko rany. W związku z istniejącymi
problemami mikrokrążenia gojenie jest wolniejsze w porównaniu
do normalnej rany pourazowej.

Wizyta kontrolna. Rana w końcowej fazie gojenia. Codzienna aplikacja żelu Hydrosil (Flamozil) jest kontynuowana przez pacjenta
w domu.

Po 4 miesiącach
Całkowite zagojenie rany. Widoczna niewielka tkanka bliznowata, która wymaga codziennego nawilżania. Żel Hydrosil (Flamozil) to cenna
alternatywa dla miejscowego leczenia ran u osób z cukrzycą (stopa cukrzycowa).

Przypadek 4:

Pacjentka 86 lat

Diagnoza:

Bolesne rany nekrotyczne na lewej nodze po wykonaniu operacji
bypassów

Wcześniejsze leczenie:

Brak

W związku z niewydolnością tętniczą, spodziewano się bardzo
powolnego procesu gojenia, z ryzykiem zakażenia rany. Po ostrożnym usunięciu tkanki martwiczej, odsłonięto witalne dno rany.
Widoczny niewielki stan zapalny na krawędziach rany.

Dzień 1

Po 4 dniach

Po tygodniu

Powierzchnia rany jest nieznacznie głębsza i szersza. Tkanka
nekrotyczna występuje w niewielkich ilościach w dnie rany.

Po każdej zmianie opatrunku można zaobserwować lepszy wygląd
rany. Brak oznak zakażenia.

Aplikacja żelu Hydrosil (Flamozil) jest bardzo łatwa. Ryzyko zakażenia rany jest zminimalizowane dzięki formie sprayu – aplikacja
bezkontaktowa.

Stopniowo obserwowano lepszy wygląd rany bez maceracji
nabłonka i podrażnień skóry w okolicach rany.

Aplikacja żelu Hydrosil (Flamozil). Ranę przykryto nieprzywierającym opatrunkiem umocowanym za pomocą nieuciskającego
bandaża.

Przypadek 4 c.d.:

Pacjentka 86 lat

Diagnoza:

Bolesne rany nekrotyczne na lewej nodze po wykonaniu operacji
bypassów

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Po 2 tygodniach

Po miesiącu

Proces gojenia rany przebiega powoli, ale bez komplikacji.

Zaobserwowano epitelizację na brzegach rany.

Po 1,5 miesiąca
Prawie wszystkie miejsca nekrotyczne zniknęły z powierzchni rany.

Rana jest powierzchowna.

Po 2 miesiącach

Po 3 miesiącach

Obraz rany wydaje się polepszać w szybkim tempie. Powierzchnia
rany jest znacząco zmniejszona. Pacjentka nie odczuwa bólu podczas zmiany opatrunku.

Rany zewnętrzne są zamknięte. Rana środkowa prawie zagojona, z gładką
powierzchnią. Początkowo, zastosowanie żelu Hydrosil (Flamozil) umożliwiło przyspieszenie procesu autolitycznego oczyszczania się rany. Hydrosil
(Flamozil) zapobiegł tworzeniu się strupa oraz zapobiegł maceracji naskórka
otaczającego ranę.

Przypadek 5:

Pacjentka 62 lata

Diagnoza:

Bolesne owrzodzenie na głowie pierwszej kości śródstopia

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Dzień 1
Widoczna część kości podczas pobierania wymazu z otworu.

Aplikacja żelu Hydrosil (Flamozil) ma korzystny wpływ na zmniejszenie bólu podczas zmiany opatrunku. Pacjentce zlecono noszenie obuwia, które zpobiega uciskowi na ranę.

Po 2 dniach

Po tygodniu

Od momentu zastosowania żelu Hydrosil (Flamozil), pacjentka nie
budzi się w nocy z powodu bólu. Zauważono proces ziarninowania na
krawędziach rany.

Powierzchnia rany jest zmniejszona. Brak dostępu powietrza
do kości.

Po miesiącu

Po 1,5 miesiąca

Rana jest bardziej powierzchowna. Brak oznak infekcji.

Kontynuacja powierzchownej aplikacji żelu Hydrosil (Flamozil). Żel
hydrokoloidowy może być dokładnie umieszczony w dnie rany.

Przypadek 5 c.d.:

Pacjentka 62 lata

Diagnoza:

Bolesne owrzodzenie na głowie pierwszej kości śródstopia

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Po 3 miesiącach

Po 4 miesiącach

Obserwuje się całkowite zamknięcie rany. Rana jest powierzchowna z bardzo dobrym procesem odtwarzania warstwy wierzchniej
skóry.

Podczas całego procesu leczenia, stosowanie żelu hydrokoloidowego Hydrosil (Flamozil) przebiegało bez problemów i komplikacji.
Proces gojenia przebiegał prawidłowo.

Przypadek 6:

Pacjent 48 lat

Diagnoza:

Owrzodzenie podeszwy stopy u osoby chorej na cukrzycę typu I

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Dzień 1
Rany tego typu często prowadzą do zakażenia i charakteryzują się
wysokim ryzykiem amputacji na poziomie dolnych partii nóg. Starano się usunąć całą kostninę, aby odkryć miejsce owrzodzenia.

Po 2 miesiącach
Na wczesnym etapie gojenia żel Hydrosil (Flamozil) zapobiegł zaostrzeniu możliwych komplikacji. Rana została wygojona.

Wrzód nie ma wydzieliny ropnej, brak oznak infekcji. Codzienna
aplikacja żelu Hydrosil (Flamozil) ma na celu zapewnienie odpowiedniego środowiska do prawidłowego procesu gojenia.

Przypadek 7:

Pacjent 83 lata

Diagnoza:

Chroniczna odleżyna pięty na lewej stopie, która powstała
w wyniku nacisku

Wcześniejsze leczenie:

Zastosowanie podciśnienia

Dzień 1
Proces gojenia jest spowolniony z powodu słabego mikrokrążenia
w naczyniach włosowatych.

Ponieważ z rany sączyła się mała ilość płynu rozpoczęto codzienne
leczenie żelem hydrokoloidowym Hydrosil (Flamozil). Żel zakrywano bawełnianą gazą.

Po 4 dniach

Po tygodniu

Każdorazowo ranę przemywano biguanidem poliheksametylenu.
Żel hydrokoloidowy bardzo łatwo się zmywa. Po 4 dniach zauważono polepszenie obrazu rany.

Obraz rany polepsza się. Brak oznak zakażenia zarówno wewnątrz
jak i na krawędziach rany.

Po 3 tygodniach
Rana jest mniej głęboka.

Żel hydrokoloidowy Hydrosil (Flamozil) łatwo aplikuje się na ranę.
Zmiany opatrunków nie są bolesne przy stosowaniu żelu Hydrosil
(Flamozil).

Przypadek 7 c.d.:

Pacjent 83 lata

Diagnoza:

Chroniczna odleżyna pięty na lewej stopie, która powstała
w wyniku nacisku

Wcześniejsze leczenie:

Zastosowanie podciśnienia

Po miesiącu

Po 2 miesiącach

Kiedy rana jest już mniej głęboka można zaobserwować proces
odtwarzania naskórka.

Nie ma powikłań z powodu maceracji naskórka czy też podrażnienia rany. Pacjent w ramach zapobiegania następnym ranom spowodowanym naciskiem zakłada na noc opaskę ochronną na piętę.

Po 3 miesiącach

Po 4 miesiącach

Stopniowo zauważalna jest redukcja powierzchni rany.

Rozpoczął się proces proliferacji.

Po 5 miesiącach
Ostatecznie rana uległa całkowitej epitelizacji. Pomimo niewydolności tętniczej rana leczona przy pomocy żelu Hydrosil (Flamozil)
zagoiła się bez komplikacji.

Przypadek 8:

Pacjentka 68 lat

Diagnoza:

Rana po urazie mechanicznym prawej kostki powstała w wyniku
upadku ze schodów

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Dzień 1
Początkowo rana bardzo bolesna. Po kilku tygodniach obserwuje
się wyraźne odgraniczenie powierzchni krwiaka od zdrowej skóry.

Rozpoczęto stosowanie żelu Hydrosil (Flamozil) w celu zainicjowania autolitycznego samooczyszczania się rany. Po paru dniach
można także oczyścić ranę mechanicznie z tkanki nekrotycznej.

Po tygodniu
Tkanka martwicza jest usunięta. Na powierzchni rany tworzy się
bolesna warstwa fibryny. Brak zmian świadczących o infekcji.

Nakładanie żelu Hydrosil (Flamozil) daje efekt chłodzenia.

Po 3 tygodniach

Po miesiącu

Można zaobserwować ponowną epitelizację powierzchni rany.

Rana dzieli się na dwie oddzielne, mniejsze rany.

Przypadek 8 c.d.:

Pacjentka 68 lat

Diagnoza:

Rana po urazie mechanicznym prawej kostki powstała w wyniku
upadku ze schodów

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Po 2 miesiącach

Po 2,5 miesiącach

Przy każdej zmianie opatrunku obserwuje się dalszą poprawę
procesu gojenia. Krawędzie rany są jasnoróżowe, co wskazuje na
prawidłowy proces odnowy naskórka.

Obserwuje się bardzo gwałtowną poprawę wyglądu rany. Pacjentka nie odczuwa bólu.

Po 3 miesiącach
Rana całkowicie zagojona. Tkanka bliznowata jest nawilżana
kremem.

Przypadek 9:

Pacjentka 83 lata

Diagnoza:

Odleżyna kości ogonowej, pośladka. (Pacjentka z pląsawicą
Huntingtona, po przebyciu ciężkiego zapalenia płuc)

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Dzień 1
Głęboka odleżyna, widoczna tkanka martwicza.

Początkowo, głównym celem jest jak najszybsze usunięcie tkanki nekrotycznej. Każdego dnia, powierzchnię rany pokrywa się warstwą żelu Hydrosil
(Flamozil). Celem jest stymulacja autolitycznego samooczyszczania się rany.

Po tygodniu
Zostaje zaobserwowany proces autolizy tkanki martwiczej. Można
zaobserwować wyraźną granicę pomiędzy zdrową a nekrotyczną
tkanką.

Część tkanki martwiczej zostaje delikatnie usunięta. Ten proces
powoduje zwiększenie głębokości rany, ale jest niezbędny do
zapoczątkowania fazy proliferacyjnej procesu gojenia.

Po 2 tygodniach
Do wgłębienia jest aplikowany żel Hydrosil (Flamozil). Na powierzchnię stosuje się absorbujący opatrunek.

Stan ogólny pacjentki jest ciężki. Pomimo stosowania materaca
przeciw odleżynom, nadal można zauważyć obszary niedokrwienia tkanki. Jednak objawy regeneracji są widoczne w dnie rany.

Przypadek 9 c.d.:

Pacjentka 83 lata

Diagnoza:

Odleżyna kości ogonowej, pośladka. (Pacjentka z pląsawicą
Huntingtona, po przebyciu ciężkiego zapalenia płuc)

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Po miesiącu
Nadal obserwuje się duży wysięk z rany oraz odpadanie tkanki
martwiczej. Następuje proces ziarninowania rany.

Zaobserwowano, że przynajmniej 75% powierzchni rany wykazuje oznaki
ziarninowania.

Po 1,5 miesiąca
Głęboka odleżyna nie wydziela już śmierdzącego zapachu. Prawie
cała tkanka nekrotyczna znika z powierzchni rany.

Po 2 miesiącach
Zaobserwowano zdrową powierzchnię rany. Tylko lekkie podrażnienie bez objawów maceracji naskórka jest widoczne na skórze
wokół rany. W przypadku tej głębokiej odleżyny można spodziewać się dalszego pozytywnego procesu gojenia.

Stosowanie żelu Hydrosil (Flamozil) jest bardzo proste. Na powierzchni żelu stosowano warstwę absorbującego opatrunku, którą mocowano przy pomocy hipoalergicznego plastra.

Przypadek 10:

Pacjent 62 lata

Diagnoza:

Owrzodzenie prawej stopy

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Dzień 1

Po miesiącu

Bolesne owrzodzenie pokryte tkanką fibrynową w dnie rany. Podważone brzegi rany utrudniają proces gojenia. Rozpoczęto aplikację żelu Hydrosil (Flamozil).

Wyraźna poprawa wyglądu rany. Powierzchnia rany wygląda na zdrową
i w fazie odnowy. Brak oznak zakażenia.

Po 2 miesiącach
Stosowanie żelu Hydrosil (Flamozil) umożliwiło wytworzenie idealnego środowiska do prawidłowego gojenia rany. Usuwanie żelu
z rany podczas zmiany opatrunku jest zawsze bezbolesnym procesem.

Pacjent był bardzo zadowolony ze stosowania żelu Hydrosil (Flamozil).
W szczególności podkreślał komfort podczas zmiany opatrunków.
W dalszym okresie obserwowano polepszenie procesu gojenia rany.

Przypadek 11:

Pacjentka 82 lata

Diagnoza:

Rana nekrotyczna po wkłuciu dożylnym

Wcześniejsze leczenie:

Brak

Dzień 1
Pacjentka doświadczyła silnego bólu w trakcie oraz po wkłuciu
dożylnym. Po 3. dniach zaobserwowano ranę nekrotyczną. Rana
ta była w procesie stagnacji przez więcej niż 2 tygodnie.

Rana została wyłyżeczkowana, więc większość tkanki nekrotycznej
została usunięta. W tym momencie rozpoczęto terapię miejscową żelem
Hydrosil (Flamozil).

Po tygodniu
Wystąpiła autoliza rany. Od tego momentu obserwowano pozytywne zmiany wyglądu rany. Miejsce nekrozy miało żywotne dno,
a krawędzie uległy spłaszczeniu.

Po miesiącu
Rana całkowicie zagojona.

Kontynuowano codzienną aplikację żelu Hydrosil (Flamozil).

Podsumowanie
1. Hydrosil (Flamozil) korzystnie wpływa na fazę oczyszczania rany. Pozwala na wystarczające nawilżenie suchych, nekrotycznych ran, co zwiększa proces autolitycznego samooczyszczania się i prowadzi
do wytworzenia zdrowego ziarninowania w dnie rany. Dzięki temu Flamozil® jest przydatnym preparatem szczególnie w leczeniu przewlekłych, wolnogojących się ran.
2. Dzięki zastosowaniu żelu Hydrosil (Flamozil) zmiana opatrunków jest mniej bolesna, ponieważ żel nie
przykleja się do rany.
3. Brak zawartości parabenów w składzie sprawia, że Hydrosil (Flamozil) jest wyjątkowo skuteczny
i jednocześnie delikatny dla skóry. W żadnym z przypadków nie zaobserwowano reakcji alergicznej.
4. Atutem żelu Hydrosil (Flamozil) jest wygodna forma sprayu, która umożliwia bezkontaktowe nałożenie żelu.
5. Nieprzezroczysty, biały kolor pomaga kontrolować aplikowanie i dawkowanie, np. w przypadku wypełniania dużych, wgłębionych ran.

Frans Meuleneire
Wondcare Centre AZ St Elisabeth
Zottegem – Belgium
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• Przyspiesza gojenie ran
• Działa przeciwbólowo
• Pomaga uniknąć infekcji (zmniejsza ryzyko zakażeń
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groźnymi bakteriami, takimi jak: Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus)
• Reguluje prawidłowy poziom wilgotności rany
• Zapewnia bezbolesną zmianę opatrunku
• Zmniejsza ryzyko powstawania blizn i strupów

Jak stosować Hydrosil
• Dokładnie umyj ręce przed i po użyciu preparatu

Hydrosil na ranę,
• Oczyść i zdezynfekuj leczony obszar,
• Dokładnie pokryj całą powierzchnię rany warstwą
preparatu (0,5-0,75 cm),
• W razie potrzeby przykryj oddychającym opatrunkiem,
• Opatrunek zmieniaj codziennie lub co drugi dzień
w zależności od wielkości i głębokości rany. Kontroluj
wygląd rany i dbaj, aby podczas całego procesu gojenia
rana była pokryta warstwą żelu Hydrosil.

Uwaga! Zmiana opakowania: Flamozil = Hydrosil
Przy pierwszym zastosowaniu, należy wykonać próbną aplikację (sprawdzić strumień)
poprzez jednorazowe, krótkie naciśnięcie końcówki pojemnika i skierowanie jej na inną
powierzchnię niż leczona rana. Następnie żel należy stosować bezpośrednio na ranę.
sprawdzić strumień
przed pierwszym użyciem

zastosować żel pokrywając
całą powierzchnię rany

*Badania nad przyspieszaniem procesu gojenia ran prowadzone są od lat ’60. W 1964 roku po raz pierwszy w badaniach in vivo, przeprowadzonych przez prof. Hinmana i prof. Maibacha udowodniono,
że rany leczone w środowisku wilgotnym pokrywają się nowym nabłonkiem dwukrotnie szybciej niż rany leczone w suchym środowisku z bezpośrednim dostępem powietrza.
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