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Objective Wound refers to any injury that damages the epidermis of the skin. Wounds are caused by 
physical (trauma, pressure, gun shot, and surgical cut) or chemical (acid) factors. Wound management is 
an important and growing topic in wound healing worldwide. Having knowledge of dressings and clinical 
practice of dressing selection are two important issues in wound management. Optimal wound manage-
ment depends on the careful examination of the patient, the type of wound, the nurses’ knowledge of the 
wound healing process, and the characteristics of the dressing.
Methods & Materials The patient was a 47-year-old man with crushed left hand and right leg following a 
fall of heavy safe box in February 2020. After hospitalization, he had undergone amputation surgery of the 
right leg, fasciotomy of left hand, and then debridement and skin grafting. Due to the severity of injury, 
long-term use of antibiotics and increased creatinine level were administrated, and his left hand also 
underwent amputation (according to the surgeon’s prescription). He was treated using new dressings (Hy-
droClean Plus, Bactigras, ColActive Ag, Aquacel Ag, ActiCoat, Biatain foam, Farmactive Spray, Melolin, 405 
Medihoney, honey alginate, Ribbon Gauze, Tebasept antiseptic spray, and Olive & Honey Nika ointment). 
After 49 days, the wound healed and was in normal condition in terms of sensory function and movement.
Results After 49 days, the wound healed and was in normal condition in terms of sensory function and 
movement.
Conclusion New dressing methods (e.g. HydroClean Plus, Bactigras, ColActive Ag, Aquacel Ag, ActiCoat, 
Biatain foam, Farmactive Spray, Melolin, Medihoney 405, honey alginate, Ribbon Gauze, Tebasept anti-
septic spray, and Olive & Honey Nika ointment) can be used to heal traumatic wounds. 
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Extended Abstract

1. Introduction

kin wound refers to any injury which 
damages the epidermis of the skin. 
Wounds are caused by physical or 
chemical factors. Traumatic wounds are 

a type of soft tissue injury that in some people is asso-
ciated with involvement of nerves, arteries and bones. 
Impaired wound healing prolongs the patient’s anxiety 
and discomfort and increases the risk of complications. 
Early management and intervention reduce the compli-
cations of infection and heal wounds. Improper wound 
healing process can cause serious injuries such as skin 
loss, onset of infection and tissue damage, and even 
systemic damage. Wound management is an important 
and growing topic in the world in wound treatment. 
Knowledge of dressings and clinical practice of dress-
ing selection are two important issues in wound man-
agement. Features of the new wound dressings are the 
ability to absorb excess secretions and retain wound 
moisture, gas permeability, heat insulation, antibacte-
rial properties, and easy separation without damaging 
the wound site.

2. Case Report

The patient was a 47-year-old man who had referred 
to Gorgan Hospital after a heavy object fell on his left 
arm and right leg, and after controlling the bleeding 
in his leg and hand and closing the splint, he had been 
transferred to Bank Melli Iran Hospital three days later. 
Upon arrival, after opening the splints, he was found 
to have extensive crushing of his right leg and fracture 
and crushing of his left hand. Then he was sent to the 
operating room and underwent amputation surgery of 
the right leg, fasciotomy of the left hand and implanta-
tion of an external fixator. During this period, wound 
dressing was performed by traditional methods. In or-
der to preserve the upper limb, the patient was treated 
with a new dressing. In evaluating the wound of the 
patient’s left forearm, the epidermal layer of the skin 
had slough (yellowish skin fibrosis), serosanguineous 
drainage, exudate and foul odor. The tendon was visible 
on both sides. He had severe edema and inflammation 
around the wound from the wrist to the elbow and had 
an external fixator (Figure 1A). First, the wound was 
washed with baby shampoo, plain water and 9% saline 
solution, and a HydroClean plus dressing was applied 
for 48 hours. Then it was covered with Bactigras, melo-
lin, HydroClean plus and ActiCoat dressing. All parts 
were covered by plain gas. The outside of the external 

fixator was covered by Farmactive spray and Aquacel 
rope. On the 4-6th day of dressing, the wound had a yel-
lowish drainage that was less edematous, inflamed, and 
odorless than before (Figure 1B). On the 8-14th day, 
the dressing was applied on the tendon with Hydro-
Clean plus and around it was dressed with Bactigras 
and melolin (Figure 1C). On days 16-21, the inner part 
was dressed with ColActive Ag and HydroClean Plus; 
the surrounding area was covered with silver biatain 
foam, and the outer part with 5 cm HydroClean. The 
wound was then covered by Vaseline. The area around 
the pins was covered by Tebasept antiseptic spray and 
ribbon. On days 22-30, the inner part was dressed with 
405 Medihoney, honey alginate, and melolin; the outer 
part was covered with honey alginate and melolin, and 
the pins were covered as before. On days 31-39, the in-
ner part was filled with 405 Medihoney and then honey 
alginate was placed on the tendon and then covered by 
melolin; the outer part was dressed with honey alginate 
the skin around the wound was covered by Vaseline. 
On days 40-48, the inner and outer part of the wound 
was dressed with honey alginate and the covered with 
melolin and Olive and Honey Nika ointment. The area 
around the pins was covered as before (Figure 1D). On 
the 49th day, the dressing was done daily with Olive 
and Honey Nika ointment and the area around the pins 
was dressed as before. After 49 days, the wound healed 
and was in normal condition in terms of sensory func-
tion and movement.

3. Discussion and Conclusion

Wound management is an important clinical issue 
and a growing economic problem worldwide. Accord-
ing to Maliyar et al., for assessment of the wound, the 
criteria are the temperature of the damaged skin and 
the size, margin, depth, drainage rate, redness, edema, 
and odor of the wound. The presence of 3 of these 
criteria helps diagnose the depth and infection of the 
wound. Traditional dressings do not provide enough 
moisture for the wound due to their dryness; the pur-
pose of using new dressings is to retain the moisture 
of the wound, absorb excessive secretions, provide 
thermal insulation, and have antibacterial properties. 
Francesco et al. showed the effect of using a hydro-
gel dressing on wound healing, which reduces pain by 
creating a cold and humid environment on the wound. 
In the present study, for complete debridement of 
necrotic tissue, HydroClean plus dressing was used 
for 48 hours. Ahmadli et al. also reported that its use 
cleans necrotic tissue and heals wounds. HydroClean 
Plus dressing is used for infectious and non-infectious 
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wounds. In this study, Farmactive spray and Aquacel 
rope were used around pins. Hydrofiber accelerates the 
healing process and reduces the risk of infection by 
moisturizing the wound environment and formation of 
granulation tissue. ColAtive Ag dressing was used in 
this study. In a study, Ramesh et al. found that collagen 
is a biological substance that reduces the patient’s pain 
and discomfort by creating a cool, humid environment 
on the wound, leading to better wound healing. In the 
study by Alipour et al., It was found honey has antibac-
terial, anti-inflammatory and anti-odor properties. In 
our study, we used 405 Medihoney and honey alginate 
for dressing. Ahmadli et al. reported the effect of new 
dressings in the treatment of wounds with extensive 
skin necrosis in infants. One of the limitations of this 
study is the inability to generalize the results; hence, it 
is recommended to use new dressings in more cases to 
evaluate their effectiveness.

Delayed wound healing can prolong the patient’s 
anxiety and discomfort and increase the risk of com-
plications. The use of new dressings to heal wounds 
significantly reduces costs and has a significant impact 
on patients’ quality of life.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

This article is the result of a research project entitled: 
Treatment of traumatic wound with a new dressing 
in a patient: A case report, approved by Shahid Be-
heshti University of Medical Sciences in 1400 (Code: 
1400.241IR.SBMU.RETECH.REC).
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Figure 1. Evaluation of the patient's left arm wound

A. Initial conditions of the wound; B. Sixth day of wound dressing; C. Granulation tissue formation; D. Wound dressing with honey 
alginate

Figure 1. Initial conditions of the wound 

 

Figure 3. Sixth day of wound dressing 

 

Figure 4. Granulation tissue formation 

 

Figure 9. Wound dressing with honey alginate 

Discussion 

Wound management is an important clinical issue and a growing economic problem worldwide. 
According to Maliyar et al., for assessment of the wound, the criteria are the temperature of 
the damaged skin and the size, margin, depth, drainage rate, redness, edema, and odor of the 
wound. The presence of 3 of these criteria helps diagnose the depth and infection of the 
wound. Traditional dressings do not provide enough moisture for the wound due to their 
dryness; the purpose of using new dressings is to retain the moisture of the wound, absorb 
excessive secretions, provide thermal insulation, and have antibacterial properties. Francesco 
et al. showed the effect of using a hydrogel dressing on wound healing, which reduces pain by 
creating a cold and humid environment on the wound. In the present study, for complete 
debridement of necrotic tissue, HydroClean plus dressing was used for 48 hours. Ahmadli et al. 
also reported that its use cleans necrotic tissue and heals wounds. HydroClean Plus dressing is 
used for infectious and non-infectious wounds. In this study, Farmactive spray and Aquacel 
rope were used around pins. Hydrofiber accelerates the healing process and reduces the risk of 
infection by moisturizing the wound environment and formation of granulation tissue. ColAtive 
Ag dressing was used in this study. In a study, Ramesh et al. found that collagen is a biological 
substance that reduces the patient's pain and discomfort by creating a cool, humid 
environment on the wound, leading to better wound healing. In the study by Alipour et al., It 
was found honey has antibacterial, anti-inflammatory and anti-odor properties. In our study, 
we used 405 Medihoney and honey alginate for dressing. Ahmadli et al. reported the effect of 
new dressings in the treatment of wounds with extensive skin necrosis in infants. One of the 
limitations of this study is the inability to generalize the results; hence, it is recommended to 
use new dressings in more cases to evaluate their effectiveness. 

fracture and crushing of his left hand. Then he was sent to the operating room and underwent 
amputation surgery of the right leg, fasciotomy of the left hand and implantation of an external 
fixator. During this period, wound dressing was performed by traditional methods. In order to 
preserve the upper limb, the patient was treated with a new dressing. In evaluating the wound 
of the patient's left forearm, the epidermal layer of the skin had slough (yellowish skin fibrosis), 
serosanguineous drainage, exudate and foul odor. The tendon was visible on both sides. He had 
severe edema and inflammation around the wound from the wrist to the elbow and had an 
external fixator (Figure 1). First, the wound was washed with baby shampoo, plain water and 
9% saline solution, and a HydroClean plus dressing was applied for 48 hours. Then it was 
covered with Bactigras, melolin, HydroClean plus and ActiCoat dressing. All parts were covered 
by plain gas. The outside of the external fixator was covered by Farmactive spray and Aquacel 
rope. On the 4-6th day of dressing, the wound had a yellowish drainage that was less 
edematous, inflamed, and odorless than before (Figure 3). On the 8-14th day, the dressing was 
applied on the tendon with HydroClean plus and around it was dressed with Bactigras and 
melolin (Figure 4). On days 16-21, the inner part was dressed with ColActive Ag and HydroClean 
Plus; the surrounding area was covered with silver biatain foam, and the outer part with 5 cm 
HydroClean. The wound was then covered by Vaseline. The area around the pins was covered 
by Tebasept antiseptic spray and ribbon. On days 22-30, the inner part was dressed with 405 
Medihoney, honey alginate, and melolin; the outer part was covered with honey alginate and 
melolin, and the pins were covered as before. On days 31-39, the inner part was filled with 405 
Medihoney and then honey alginate was placed on the tendon and then covered by melolin; 
the outer part was dressed with honey alginate the skin around the wound was covered by 
Vaseline. On days 40-48, the inner and outer part of the wound was dressed with honey 
alginate and the covered with melolin and Olive and Honey Nika ointment. The area around the 
pins was covered as before (Figure 9). On the 49th day, the dressing was done daily with Olive 
and Honey Nika ointment and the area around the pins was dressed as before. After 49 days, 
the wound healed and was in normal condition in terms of sensory function and movement. 

 

Figure 1. Initial conditions of the wound 

 

Figure 3. Sixth day of wound dressing 

 

Figure 4. Granulation tissue formation 
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گزارش موردي

درمان زخم ناشي از ضربه با پانسمان نوین در یک بیمار: گزارش موردي

اهداف زخم، به هرگونه از دست رفتن انسجام الیه های پوست اطالق مي  شود. زخم ها در اثر عوامل فیزیکي (ضربه، فشار، اصابت گلوله و برش 
جراحي) یا عوامل شیمیایي (سوختگي با اسید) ایجاد مي  شوند. مدیریت زخم موضوعي مهم و رو  به  رشد در سراسر جهان در درمان زخم 
است و آگاهي از انواع پانسمان و استفاده بالیني در انتخاب پانسمان دو مقوله مهم در مدیریت زخم به شمار مي  رود. مدیریت بهینه زخم 
بستگي به ارزیابي دقیق بیمار، نوع زخم، آگاهي پرستاران از روند بهبود زخم و خصوصیات پانسمان دارد. در این مقاله یک مورد زخم ناشي 

از ضربه كه با پانسمان نوین درمان شده است، معرفی می شود. 
مواد و روش ها بیمار مرد 47ساله  اي بود كه به دنبال حادثه سقوط گاوصندوق در اسفند 1398 دچار له شدگی دست چپ و پاي راست شده 
بود. پس از بستري در بیمارستان پاي راست آمپوته و دست چپ پس از فاشیاتومي، چندین نوبت دبریدمان و سپس گرفت پوستي شد. به 
دلیل وسعت ضایعه، مصرف طوالنی مدت آنتی بیوتیک ها، افزایش كراتینین و طبق نظر جراح، دست چپ بیمار هم نیاز به آمپوتانسیون داشت. 
با استفاده از پانسمان نوین (هیدروكلین پالس، بکتی  گرس، كل  اكتیو، آكواسل Ag، اكتی  كت، بیاتین، اسپری فارم اكتیو، ملولین، مدی هانی 

405، آلژینات عسل، پانسمان گاز نواری سوربکت، اسپری  طباسپت، الیو و هانی  نیکا) تحت درمان قرار گرفت.
یافته ها بعد از 49 روز زخم بهبود یافت و در حال حاضر از نظر عملکرد حسي و حركتی در وضعیت طبیعي قرار دارد.

نتیجه گیری استفاده از پانسمان نوین (هیدروكلین پالس، بکتی  گرس، كل  اكتیو، آكواسل Ag، اكتی  كت، بیاتین، اسپری فارم اكتیو، ملولین، 
مدی هانی 405، آلژینات عسل، پانسمان گاز نواری سوربکت، اسپری  طباسپت، الیو و هانی  نیکا)  در بهبود زخم ناشي از ترما موثر بوده است.

کلیدواژه ها: 
زخم ناشي از ضربه، 

پانسمان نوین، آسیب ها، 
درمان

تاریخ دریافت: 25 خرداد 1400
تاریخ پذیرش: 10 تیر 1400
تاریخ انتشار: 30 تیر 1400

، حسینعلی سخندان2 ،  فاطمه واشقانی فراهانی1 ، *زهرا سادات دیباجی فروشاني2 ، معصومه روشن بین3 ، مهربانو حیدری4 ، زهرا صفوی بیات1 
، باقر قلی  پور2 ، جالل عربلو5  ، شهال بیگلی1  بینا منتظر2 ، فاطمه زنجانی4 ، امین شمس اختری4 

1. گروه آموزشی داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری، بانک ملی، تهران، ایران. 
2. گروه مدیریت، دانشکده پرستاری، بانک ملی، تهران، ایران.

3. درمانگر و مسئول كلینیک زخم، بیمارستان بانک ملي، تهران، ایران.
4. گروه پژوهش، دانشکده پرستاري، بانک ملي، تهران، ایران. 

5. مركز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

مقدمه

زخم به هرگونه از دست رفتن گسستگي و انسجام الیه  هاي 
پوست (اپیدرم، درم و هیپودرم) اطالق مي  شود ]1[. ایجاد زخم ها 
دنبال مداخله جراحي، آسیب،  به  برخي  دارد.  دالیل مختلفي 
سوختگي، ضربه، فشار و بیماري  هاي زمینه  اي (دیابت و قلبي ـ 

عروقي) به صورت حاد و مزمن ایجاد مي  شوند ]2[.

زخم  هاي حاد به دنبال حادثه ایجاد شده و مدت زمان درمان 

آن ها، هشت تا دوازده هفته طول كشیده و به میزان شدت زخم 
بستگي دارد. زخم  هاي مزمن به دنبال بیماري  هاي خاص؛ مثاًل 
دیابت ایجاد شده و مدت  زمان درمان آن  ها بیش از دوازده هفته 

طول مي كشد ]3[.

زخم  هاي ناشي از ضربه، نوعي آسیب بافت نرم است كه در بعضي 
از افراد با درگیري اعصاب ، عروق و استخوان ها همراه است]4[. 
صدمه له شدگی شدید بافت نرم جزء آسیب  هاي غیرنفوذي است. 
این صدمه معموالً با له شدگی وسیع ناشي از فشار همراه است. 

* نویسنده مسئول: 
دكتر زهرا سادات دیباجي فروشاني

نشانی: تهران، بانک ملی ایران، دانشکده پرستاري، گروه مدیریت. 
تلفن: 61423660 (21) 98+ 
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مصدومین دچار كوفتگي، كبودي و تورم ناحیه له  شده هستند و 
تورم پیش  رونده و طوالنی مدت و صدمه به بافت نرم، به خصوص 
تاندون و عضالت مي  تواند عوارض خطرناكي براي اندام  ها ایجاد 
كند]5[، تأخیر و اختالل در بهبود زخم، اضطراب و ناراحتي بیمار 

را طوالني  تر كرده و خطر عوارض را افزایش مي  دهد ]6[.

مدیریت و مداخله زودهنگام باعث كاهش عوارض عفونت و بهبود 
زخم مي  شود ]2[. ترمیم زخم، توسط بدن انسان با جایگزیني پوست 
آسیب دیده و با تشکیل زخم صورت مي  گیرد. فرایند نامناسب ترمیم 
زخم سبب آسیب  هاي جدي مثل از بین  رفتن پوست، شروع عفونت 
و آسیب  هاي بافتي و حتی آسیب  هاي سیستمیک مي  شود ]6[. 

پانسمان، نقش مهمي در ترمیم زخم دارد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژي، پانسمان  هاي نوین طراحي شده و 
جایگزین پانسمان  هاي سنتي و اولیه شده است ]3[. ویژگي  هاي 
حفظ  اضافي،  ترشحات  جذب  توانایي  داشتن  نوین،  پانسمان 
رطوبت زخم، قابلیت عبوردهي گاز، عایق گرمایی بودن، خاصیت 
ضدباكتریایي، جدا شدن راحت و بدون آسیب  رساندن به محل 

زخم است ]1[.

از پانسمان  هاي مدرن مي  توان به هیدروكلین پالس، كل اكتیو، 
آكواسل، بیاتین نقره و مدی هانی 405 اشاره كرد ]3[. در این 
مقاله، یک مورد درمان زخم ناشي از ضربه با پانسمان نوین معرفی 

می شود. 

روش مطالعه

بیمار مردی 47 ساله بود كه به دنبال سقوط جسم سنگین روي 
دست چپ و پاي راست به بیمارستان گرگان مراجعه كرده بود و 
پس از كنترل خون ریزی پاي  راست و دست   چپ و بستن آتل، 

سه روز بعد به بیمارستان بانک ملی ایران منتقل شد.

بود. عالئم  رنگ پریده  و  بي  حال  بیمار هوشیار،  ورود  بدو  در 
خون  فشار  و  تنفس 18  تعداد  نبض 98،   ،38/5 تب  حیاتی: 
93/ 158 داشت. در تاریخچه پزشکي سابقه فشار خون باال داشت 
و تحت درمان با لوزارتان بود. سابقه عمل جراحي قبلي، بیماري 
حساسیت  الکل،  و  سیگار  مصرف  خاص،  بیماري   خانوادگي، 

دارویي و غذایي نداشت. 

در بررسي  هاي اولیه و معاینه پس از باز كردن آتل    ها مشخص 
شد كه دچار له شدگی وسیع پاي راست و شکستگي و له شدگی 
دست چپ شده است. بیمار از درد، بي  حركتي، بي  حسي، تاول  هاي 
پوستي و خون ریزی دست چپ و پاي راست شکایت داشت. بعد 
از انجام اقدامات اولیه، روز اول بستري، جهت كنترل خون ریزی 
و ترمیم شکستگي  ها به اتاق عمل فرستاده شد و تحت بیهوشي 
عمومي جراحي آمپوتانسیون پاي راست، فاشیاتومي دست چپ و 

تعبیه فیکساتور خارجي انجام شد.

در روزهاي هفتم، یازدهم و بیست و یکم بستري جهت دبریدمان 
زخم دست و گرفت پوستي از ران پاي چپ به ساعد دست چپ 
به اتاق عمل فرستاده شده و در این مدت پانسمان زخم به روش 

سنتي (شست وشو با نرمال سالین و پانسمان ساده) انجام شد. 

در آزمایشات اولیه خون: هموگلوبین 8/2، كراتینین 0/7 و سایر 
آزمایشات طبیعي بود. كشت خون منفي بود. بیمار در روزهاي 
اول، دوم و هشتم بستري، هر نوبت دو واحد گلبول قرمز فشرده 
شده دریافت كرد. كشت از زخم دست چپ در روز نهم بستري 
منفي بود، ولی در روز سي  ام بستري، رشد سودومونا در كشت 

گزارش شد.

بیمار از روز اول بستري تحت درمان با روسفین یک گرم دو بار 
در روز به مدت یک هفته و مترونیدازول سه بار در روز به مدت 
23 روز و سیپروفلوكساسین 400 میلي  گرم دو بار در روز به مدت 
هفت روز قرار داده شد. از روز هفتم بستري، مروپنم یک گرم سه 
بار در روز به مدت هفت روز و ونکومایسین یک گرم دوبار در روز 

به مدت 10 روز دریافت كرد.

 2/8 به   0/7 از  بیمار  كراتینین  آنتي بیوتیک  ها  مصرف  طي 
تغییر كرد؛ بنابراین همه آنتي  بیوتیک  ها قطع شد. به دلیل وسعت 
احتمال  آن  تبع  به  و  زخم  عفوني شدن  احتمال  زخم دست، 
با  درمان  تحت  بیمار  فوقاني،  اندام  آمپوتانسیون، جهت حفظ 
پانسمان نوین قرار گرفت. قبل از انجام پانسمان، در مورد مراحل 
درمان با پانسمان نوین به بیمار و همراه وي توضیحات الزم داده 

شد و رضایت آگاهانه اخذ شد.

در روز اول درمان با پانسمان نوین در زخم ساعد دست چپ 
بیمار، الیه اپیدرمي پوست قسمت داخلي دست داراي فیبروز 
زرد رنگ پوست زردرنگ1، ترشح خونابه اي همراه با اگزودا و بوي 
تعفن بود و لخته و نکروز نداشت. در قسمت خارجي دست نواحي 
نکروزه نیز رؤیت شد. تاندون از هر دو طرف زخم قابل  مشاهده 
بود. اطراف زخم از مچ تا آرنج، كه تا روز بیست و سوم بستري به 
روش سنتي پانسمان شده بود، ادم و التهاب شدید داشت و دارای 

فیکساتور خارجي بود (تصویر 1 الف و تصویر 2 الف). 

ابتدا زخم و اطراف آن با شامپو بچه و آب ساده، سپس با محلول 
سالین 9 درصد شست وشو داده شد. در ادامه جهت پاكسازي 
پانسمان  از  تاندون  عملکرد  حفظ  و  زخم  داخل  نکروزه  بافت 
پانسمان  با  سپس  و  شد  استفاده  هیدروكلین پالس 48ساعته 
بکتي گرس و ملولین (در قسمت داخلي)، هیدروكلین پالس روي 
تاندون و پانسمان اكتي كت  در قسمت باال و پایین آن (در قسمت 

خارجي) پوشانده شد. 

اطراف  شد.  بانداژ  و  پوشانده  ساده،  گاز  با  قسمت  ها  همه 
فیکساتور خارجي ابتدا با اسپري فارم  اكتیو و سپس با آكواسل 

1. Slough
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تصویر 1.  زخم دست

 

 ج-1تصوير  الف-1تصوير 

  
 روز چهارم تا ششم بالفاصله پس از رويت كارشناس زخم 

 د-1تصوير  ح-1تصوير 

  
 روز هشتم تا چهاردهم تشكيل بافت گرانوله روز هشتم تا چهاردهم

 ن-1تصوير  و -1تصوير 

  
 ونهم با آلژينات عسلروز سي ام روز سي
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نواري پوشانده شد (تصویر 2 الف).

در روز چهارم و ششم، زخم دست داراي ترشحات زرد رنگ بود 
كه نسبت به قبل ادم، التهاب و بو كمتری داشت. در ادامه جهت 
پاكسازي بافت نکروزه داخل زخم در قسمت داخلي و خارجي 

پانسمان روز اول تکرار شد (تصویر 1 ج).

در روز هشتم تا چهاردهم، در قسمت داخلي زخم بافت گرانوله 
تشکیل شد. سطح تاندون تا حدودي دبرید شد و ادم و ترشح 
زخم كاهش یافت. داخل حفره با هیدروكلین  پالس و روي آن 
اسپري  با  پین  ها  اطراف  پوشانده شد.  ملولین  و  بکتي گرس  با 
فارم اكتیو و ریببون پانسمان شد. زخم قسمت خارجي كه داراي 

بافت نکروزه بود تا 70 درصد دبرید شد؛ به طوری كه تاندون 
قابل مشاهده شد. روي تاندون با هیدروكلین  پالس و اطراف آن با 

بکتي گرس و ملولین پوشانده شد (تصویر1 د و ح).

در روز شانزدهم تا بیست و یکم، قسمت داخلي و خارجي زخم 
داراي بافت گرانوله شد، ادم و التهاب نسبت به قبل كمتر شد، 
درد بیمار كاهش یافت و تاندون قابل مشاهده شد. قسمت داخلي 
با كل اكتیو نقره و هیدروكلین پالس و اطراف آن با بیاتین نقره و 
قسمت خارجي با هیدروكلین پنج سانتي و اطراف زخم با وازلین 
پانسمان شد و اطراف پین با اسپري طباسپت و ریبون پوشانده 

شد (تصویر2 ج).
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تصویر 2.  زخم دست

 

 ج-2تصوير  الف-2تصوير 

  
 روز شانزدهم تا بيست و يكم بالفاصله پس از رويت كارشناس زخم 

 ب-2تصوير  د-2تصوير 

  
 روز چهل ونهم پانسمان با نيكا روز سي و نهم 
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در روز بیست و دوم تا سي  ام، قسمت داخلي و خارجي زخم 
بافت گرانوله پیدا كرد و ترشحات سروزي نسبت به قبل كمتر 
شد و تاندون قابل مشاهده شد و ادم و التهاب محل زخم كمتر 
شد. قسمت داخلي با مدی هانی 405، آلژینات عسل و ملولین و 
قسمت خارجي با آلژینات عسل و ملولین پانسمان شد و محل 

پین  ها مانند قبل پانسمان شد (تصویر شماره 1 و).

در روز سي و یکم تا سي و نهم، قسمت داخلي و خارجي زخم 
تاندون  و  شد  سروزي  ترشحات  فاقد  و  گرانوله  بافت  داراي 
التهاب محل زخم كمتر شد. قسمت  و  ادم  قابل مشاهده شد. 
داخلي با مدیهاني 405 داخل حفره و آلژینات عسل روي تاندون 
و روي آن ملولین گذاشته شد و قسمت خارجي آلژینات عسل 
ملولین و پوست اطراف زخم با وازلین پوشانده شد. اطراف پین ها 

با اسپري طباسپت و ریبون پانسمان شد (تصویر شماره 1 ی).

در روز چهلم تا چهل و هشتم، قسمت داخلي و خارجي زخم 
تاندون قابل  بافت گرانوله و فاقد ترشحات سروزي شد.  داراي 
 مشاهده بود. محل زخم ادم و التهاب نداشت. قسمت داخلي و 
خارجي زخم با آلژینات عسل و روي آن ملولین همراه با اولیو و 
هاني نیکا و اطراف پین  ها مانند قبل پانسمان شد (تصویر شماره 

1 ن).

در روز چهل و نهم، زخم فاقد ترشح و التهاب شد و تاندون قابل 
 مشاهده نبود. پانسمان روزانه با نیکا انجام شد و اطراف پین  ها 

مانند قبل پانسمان شد (تصویر 2 ب).

بعد از 49 روز زخم بهبود یافت. در پیگیري  هاي بعدي به مدت 
سه ماه، هیچ مشکلي در ارتباط با زخم بهبود یافته مشاهده نشد 
و از نظر عملکرد حسي و حركتی در شرایط طبیعي قرار داشت. 

بحث

مدیریت زخم یک مسئله مهم بالیني و یک معضل اقتصادي در 
حال رشد در سراسر جهان است ]7[. مدیریت زخم در یک بیمار 
با زخم ناشي از تروماي حاد نیاز به درک تغییرات پوستي دارد كه 

بر بهبود زخم مؤثر است ]8[. 

سي بالد و همکارانش اظهار مي  دارند كه براي ارزیابي زخم 
مي  توان از معیارهاي سایز و اندازه زخم، افزایش درجه حرارت 
پوست آسیب دیده به میزان 3 درجه فارنهایت و بیشتر در مقایسه 
با پوست سالم، عمق، حاشیه زخم، میزان ترشحات، قرمزي، ادم 
و بوي زخم استفاده كرد و وجود سه معیار از هفت معیار فوق به 

تشخیص عمق و عفونت زخم كمک مي  كند ]9[.

 آگاهي از انواع پانسمان و داشتن تخصص بالیني در انتخاب 
پانسمان، دو مقوله اصلي در مدیریت زخم و اطمینان از مراقبت 
زخم مبتني بر شواهد است. با گسترش بازار جهاني محصوالت 
ویژگي  مورد  در  پزشک،  دانش  به روز رساني  به  نیاز  پانسمان، 

پانسمان در مراقبت از زخم است.

مدیریت بهینه زخم بستگي به ارزیابي دقیق بیمار، نوع زخم، 
آگاهي پزشکان از روند بهبود زخم و خصوصیات پانسمان دارد. 
بررسي جامع ویژگي  هاي پانسمان شامل معایب و مزایا، كاربرد 
و موارد منع مصرف و اثربخشی آن هاست. در تصمیم گیری در 
مورد انتخاب نوع پانسمان پزشکان، باید ارزیابي كلي از بیماري 
و زخم بیمار داشته باشند و هنگام تصمیم گیری های بالیني از 
ویژگي  هاي پانسمان با استفاده از دستورالعمل  هاي مدیریت زخم 

اطمینان حاصل كنند ]7[. 

پانسمان  هاي سنتي به سبب خشک بودن رطوبت كافي براي 
زخم ایجاد نمي  كند و هنگام تعویض پانسمان به زخم آسیب وارد 
مي  كند و افزایش دفعات تعویض پانسمان باعث درد، خستگي و 
اضطراب بیمار شده و هزینه  هاي زیادي را بر شبکه بهداشت و 

درمان تحمیل مي  كند. 

هدف استفاده از پانسمان  هاي نوین، حفظ رطوبت زخم، جذب 
ترشحات اضافي، عایق گرمایي بودن، خاصیت ضد باكتریایي و 
به زخم  از سطح زخم بدون آسیب رساندن  جدا شدن راحت 
است. پانسمان  هاي نوین قابلیت كنترل ترشحات زخم و بهبود 
آن را دارند، ولي براي استفاده در تمام مراحل بهبود زخم مناسب 
با در نظر گرفتن شرایط، هركدام را در مرحله  باید  نیستند و 
مناسب استفاده كرد ]1[. در این مطالعه نیز در ابتدا درمان با 

پانسمان سنتي انجام شد كه در بهبود زخم مؤثر نبود.

لوین و همکارانش در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند كه 
شست وشوي زخم حاد با آب آشامیدني تأثیر بیشتري در كاهش 
عفونت در مقایسه با مواد پاک كننده دارد ]10[. در این مطالعه 
ابتدا زخم بیمار با آب و شامپو بچه شست وشو داده شد و جهت 
نکروزه  نواحي  روي  هیدروژل  نکروز،  بافت  پاک سازی  و  دبرید 

گذاشته شد.

فرانچسکو و همکاران، در مطالعه خود تأثیر استفاده از پانسمان 
هیدروژل در بهبود زخم را نشان دادند كه پانسمان هیدروژل، به 
آساني قابل تعویض بوده و با ایجاد محیطي سرد و مرطوب روي 
زخم، باعث كاهش درد مي  شوند ]11[. هیدروژل  ها را مي  توان 
در تمام مراحل زخم استفاده كرد، اما براي زخم  هاي عفوني با 

ترشحات زیاد مناسب نیست ]1[. 

در مطالعه حاضر، جهت دبرید كامل بافت نکروزه از پانسمان 
هیدروكلین  پالس 48 ساعته استفاده شد. مطالعه احمدلي و همکاران، 
به این نتیجه رسید كه استفاده از پانسمان هیدروكلین پالس باعث 

پاک سازی بافت نکروزه و ترمیم زخم مي شود ]3[. 

پانسمان هیدروكلین پالس خاصیت ضدباكتریایي داشته و براي 
زخم  هاي عفوني، غیرعفوني و زخم  هاي پر ترشح استفاده مي  شود. 
و  بوده  اسالف  بافت  از  دبرید زخم  براي  مناسب  پانسمان  ا ین 
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قابل استفاده روي استخوان و تاندون در زخم های باز است ]3[. 

در این مطالعه، از آكواسل نواري و اسپري فارم اكتیو در اطراف 
پین  ها استفاده شد. هیدروفایبر (آكواسل) با مرطوب كردن محیط 
بافت گرانوله، روند بهبود را  باكتري  ها و تشکیل  زخم، كنترل 

تسریع كرده و ابتال به عفونت را كاهش می دهد ]3[. 

در این مورد بعد از دبریدمان كامل زخم براي تشکیل بافت 
اپیتلیزاسیون، از پانسمان كالكتیو كالژن تا بهبود كامل زخم 
هیپوآلرژیک ،  خاصیت  داراي  كالژن  پانسمان  شد.  استفاده 
غیرایمنوژنیک و بدون درد است كه باعث افزایش تشکیل بافت 

گرانوله و اپیتلیزاسیون مي  شود ]3[.

دریافتند  دادند،  انجام  كه  مطالعه  اي  در  همکاران،  و  رامش 
كه كالژن یک ماده بیولوژیکی است كه با ایجاد محیط سرد و 
مرطوب روي زخم باعث كاهش درد و ناراحتي بیمار شده و سبب 

ترمیم بهتر زخم مي  شود ]12[.

پانسمان نقره با آزادسازي نقره در زخم باعث كنترل عفونت 
و بهبود زخم مي  شود و بهترین زمان استفاده از آن در مرحله 
التهاب، تکثیر و مهاجرت زخم است ]1[. در این مطالعه نیز از 

بیاتین نقره استفاده شد.

در مطالعه عالي  پور و همکاران مشخص شد داروهاي سنتي 
(عسل) از خواص ضد باكتریایي، ضد التهابی و ضد بو برخوردار 
استفاده  زخم  بهبود  براي  استاندارد  درمان  عنوان  به  و  است 
آلژینات  از مدی هانی 405 و  نیز  این مطالعه  مي شود ]1[. در 

عسل استفاده شد.

را  نوین  پانسمان  هاي  تأثیر  و همکاران،  احمدلي  مطالعه  در 
در درمان زخم با نکروز وسیع پوستي در شیرخوار نشان دادند 
تأثیر  دیگري  تحقیق  در  همکاران،  و  احمدلي  همچنین   .]3[
داروي  نشت  از  ناشي  زخم  درمان  در  را  نوین  پانسمان هاي 
و  كردند  بررسي  نوزاد یک ماهه  یک  در  زیر جلد  ونکومایسین 
مشخص شد پانسمان  هاي نوین (كل اكتیو، آكواسل و فوم) باعث 

ترمیم و بهبود زخم شد ]13[.

از جمله محدودیت هاي این پژوهش مي توان به عدم تعمیم 
نتایج اشاره كرد كه پیشنهاد مي  شود از پانسمان هاي نوین در 

موارد بیشتري استفاده شود تا اثربخشي آن ها بررسي شود.

نتیجه  گیري نهایی

را  بیمار  ناراحتي  و  اضطراب  مي  تواند  زخم  بهبود  در  تأخیر 
طوالني كرده و خطر عوارض ناشي از آن را افزایش دهد. استفاده 
از فناوري پیشرفته و مدرن براي بهبود زخم باعث كاهش قابل 
 مالحظه ای در میزان هزینه  ها مي  شود و تأثیر بسزایي روي كیفیت 
مناسب  درماني  روش  انتخاب  بنابراین  دارد؛  بیماران  زندگي 
مي تواند مدت اقامت بیمار در بیمارستان، ابتال به بیماري  هاي 

مزمن، معلولیت ها و حتي مرگ ومیر را كاهش دهد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله حاصل بخشي از طرح تحقیقاتي با عنوان :درمان زخم 
ناشي از ضربه با پانسمان نوین در یک بیمار : گزارش موردي، 
مصوب دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي  ، در سال 1400 با 

كد اخالق IR.SBMU.RETECH.REC.1400.241 بوده است.

حامي مالي

این تحقیق حاصل پروژه تحقیقاتي است كه توسط مدیر امور 
بیمارستان و دانشکده بانک ملي ایران تایید شده است و حامي 

مالي آن بانک ملي مي باشد.

مشارکت نویسندگان

مدیریت طرح: زهرا دیباجي فروشاني؛ درمانگر زخم: معصومه 
روشن بین؛ كسب اطالعات از منابع علمي: شهال بیگلي، مهربانو 
حیدري، فاطمه زنجاني؛ پشتیباني منابع: حسینعلي سخندان، 
بینا منتظر، باقر قلي پور؛ بررسي متون: امین شمس اختري، زهرا 
صفوي بیات؛ ویرایش متون: جالل عربلو؛ همه نویسندگان نسخه 

ارسالي به مجله را مطالعه و تایید كردند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله هیچگونه تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

از مدیریت محترم عامل بانک ملي و مدیران محترم بیمارستان و 
دانشکده پرستاري بانک ملي و همه كساني كه ما را در این پژوهش 

یاري داده اند قدرداني مي شود.

فاطمه واشقانی فراهانی و همکاران. درمان زخم ناشي از ضربه با پانسمان نوین در یک بیمار: گزارش موردي
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