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experience
Cel: Celem przeprowadzonego badania była ocena skuteczności
Objective:
Our aim hydroaktywnego
was to assess the(HRWD
effectiveness
of hydrodziałania opatrunku
- hydro-responsive
responsive
woundwdressing
(HRWD)
in debridement
and wound bed
wound dressing)
oczyszczaniu
i przygotowaniu
łożyska
różnorodnych
ostrych
i przewlekłych
z obecnością
tkanek
preparation
of ran
a variety
of acute
and chronic
wounds that
presented
zdewitalizowanych,
wymagających
usunięcia
zapewnienia
postępu
with
devitalised tissue
needing removal
so thatdla
healing
may proceed.
w
procesie
gojenia.
Metoda:
Zastosowano
nieporównawczą
ocenę
ran
Method: This was a non-comparative evaluation of acute and chronic
ostrych i przewlekłych, wymagających oczyszczenia
wounds that required debridement as part of their normal treatment
w ramach normalnego schematu leczenia. Lekarze kliniczni
regimen.
Clinicians
recorded
wound
changes
including
a subjective
rejestrowali
zachodzące
w ranach
zmiany
w oparciu
o subiektywne
assessment
level of
devitalised tissue
and wound
bed preparation,
oceny poziomów
zdewitalizowanej
tkanki,
stanu przygotowania
presence
of pain,
wound status
(e.g.,
woundstanu
size) and
skin
łożyska rany,
odczuwanego
bólu,
ogólnego
ranyperiwound
(np. jej
rozmiaru) oraz
otaczającej
ją from
skóry.
Zbieranoand
także
dane to
od
condition.
Datastanu
was also
collected
clinicians
patients
lekarzy iinformation
pacjentów w
wykorzystania
ichofjako
materiał źródłowy
provide
oncelu
clinical
performance
the dressing.
do oceny parametrów i klinicznej jakości opatrunku.
Results: We recruited 100 patients with a variety of wound types into
Wyniki: Do badania zrekrutowano łącznie 100 pacjentów
the study. Over 90% of the clinicians reported removal of devitalised
z różnorodnymi rodzajami ran. Ponad 90% lekarzy odnotowało
tissue
to enable
a healing response
in both chronic
and acute wounds.
usunięcie
zdewitalizowanej
tkanki, zapewniające
zdecydowaną
Specifically,
over
the
course
of
the
evaluation
period,
of
progresję procesu gojenia ran o charakterze zarównolevels
przewlekłym
jak i ostrym.tissue
W szczególności,
okresiereduced
przeprowadzanej
oceny,
devitalised
(necrosis andwslough)
from 85.5%
to 26.3%,
ilościthis
zdewitalizowanej
tkanki
suchej
i rozpływnej)
zostały
and
was accompanied
by (martwicy
an increase
in wound
bed granulation
zredukowane
poziomu
85,5% do 26,3%;
zjawisku
temureduction
towarzyszył
from
12.0% toz33.7%.
Correspondingly,
there
was a 40%
in
wzrost ziarninowania w łożysku rany w zaobserwowanym przedziale
wound area, hence a clinically relevant healing response was seen
wartości od 12,0% do 33,7%. Jednocześnie obszary badanych
ran uległy zmniejszeniu o około 40%, co łącznie tworzyło wyraźną

i klinicznie istotną odpowiedź procesu gojenia na zastosowanie
upon
treatment
with HRWD. It Jednocześnie
is also noteworthy
that
this patient
opatrunków
hydroaktywnych.
należy
zwrócić
uwagę
population
included
significant
proportion
of chronic
wounds (51.4%)
na fakt, że w
badaneja grupie
pacjentów
przeważały
osoby
z ranami
przewlekłymi
oznak postępu
gojenia
przez
co
that
showed
no signs of(51,4%)
woundbez
progression
within <4
weeks
before
najmniej
4 tygodnie
przedchronic
włączeniem
do badania.
Spośród tych
study
inclusion.
Of these
wounds,
93% demonstrated
wound
przypadkówupon
ran przewlekłych,
93%
wykazało
progresję
procesu
progression
treatment with
HRWD.
Despite
reported
pain levels
gojenia przy stosowaniu opatrunków hydroaktywnych. Pomimo
being low pre- and post-dressing change, overall wound pain improved
zgłaszanych odczuć bólowych na poziomie niskim, występujących
(reduced)
48% ofopatrunku,
patients. Periwound
skin
condition
showed a
przed i poinzmianie
odczuwany
całkowity
poziom
tendency
towards
improvement,
and the fluid
management
capabilities
bólu został
ograniczony
u 48% pacjentów.
Poprawę
wykazywał
of
the HRWD
was reported
as good
excellent
in thezaś
majority
of
również
stan skóry
na przyległym
dotorany
obszarze,
potencjał
hydroaktywnych
opatrunków
zakresiebykontroli
byłthe
w
cases.
Wound infections
werewreduced
at leastwysięku
60% over
większościperiod.
przypadków
opisywany
jako dobry
do doskonałego.
evaluation
A simple
cost-effective
analysis
demonstrated
Zakażenia ran zostały zredukowane o co najmniej 60%. Prosta
significant savings using HRWD (£6.33) over current standard practice
analiza efektywności kosztowej wykazała znaczne oszczędności,
regimens of a four-step debridement process (£8.05), larval therapy
osiągnięte przy stosowaniu opatrunków hydroaktywnych (6,33 funta)
(£306.39)
and mechanical
pad debridement
(£11.46).
w porównaniu
ze standardowo
stosowaną metodą
czterostopniowego
Conclusion:
HRWD
was
well
tolerated
and
demonstrated
oczyszczania rany (8,05 funta), larwoterapią was
(306,39
funta) i z to be
oczyszczaniem
mechanicznym
(11,46 funta).
Wniosek:and
Opatrunki
an
efficient debridement
tool providing
rapid, effective
pain free
hydroaktywnein(HRWD)
dobrzetypes.
tolerowane i okazały się
debridement
a varietybyły
of wound
skutecznym narzędziem,
oczyszczanie
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recent study
by przeprowadzone
Guest et al.1 demonstrated
ajnowsze
badanie,
przez Guesta
1
UK-wide
costsżeattributable
to zmanaging
i wsp.
wykazało,
koszty związane
leczeniem
ran
w Wielkiej
Brytanii osiągnęły
w latach
wounds
in 2012/2013
were £4.5–5.1
2012/2013
4,5-5,1two-thirds
miliarda funtów,
przybeing
czym
billion, with
of costs
dwie
trzecieintych
zostało
poniesionych
incurred
the kosztów
community
and
the rest in
w
podstawowej
zdrowotnej,
reszta stanowiła
secondary
care. opiece
A significant
hurdlezaś
in managing
these
wydatek w ramach opieki specjalistycznej. Znaczącą
wounds is the development of devitalised tissue which
przeszkodę w skutecznym leczeniu
ran stanowi opóźniający
can severely delay healing.2,3 Removal of this devitalised
proces gojenia ilościowy wzrost zdewitalizowanych tkanek.2,3
tissue
(debridement)
is necessary
wound healing
Usuwanie
zdewitalizowanych
tkanek for
(oczyszczanie
rany)
4–6 Debridement enables wound
progression
to
occur.
jest niezbędne dla przyspieszenia procesu gojenia.4–6
bed
preparation,
optimisingprawidłowe
the woundprzygotowanie
bed so it is best
Oczyszczenie
rany7 umożliwia
jej
7
able
to respond
to theodpowiedź
healing environment
promoted
łożyska,
optymalizując
zaopatrywanego
obszaru
na lecznicze
oddziaływanie
współczesnych,
zaawansowanych
by
today’s advanced
wound
care products.
It has been
środków opatrunkowych.
Sugeruje
że skuteczne
suggested
that if effective
woundsię,
debridement
is
8,9
oczyszczenie
rany to
zapewnia
znaczące
skrócenie
czasu
provided
the time
wound closure
may
be reduced.
8,9
wymaganego
jej zamknięcia.
As well as dla
removing
devitalised tissue, debridement
Podobnie jak usuwanie zdewitalizowanej tkanki,
plays a role in controlling bacterial load and
oczyszczenie
rany zapewnia skuteczną redukcję obciążenia
biofilm,10,11 while promoting a healthy wound bed
bakteryjnego i biofilmu,10,11 z jednoczesnym
tworzeniem
12 The importance
and stimulating
re-epithelialisation.
12
zdrowego
łożyska rany
i stymulacją reepitelizacji.
Ze względu
of
in optimising
the rany
wound
and
na debridement
pozytywny wpływ
na stan brzegów
orazedge
przyległej
periwound
skin forskóry,
wound
progression
been
do niej powierzchni
oczyszczanie
rany has
uznano
za
considered
an integral
part
the treatment
of chronic
integralny element
leczenia
raninprzewlekłych,
poszerzając
w
13
ten sposóbbroadening
jego potencjalną
rolę w procesie
wounds,
the potential
role gojenia.
of debridement

13
in Wyniki
influencing
healing.
badań
klinicznych
potwierdzają znaczenie
There is clinical
evidence
to support
use of
oczyszczania
ran dla przebiegu
procesu
gojenia.14the
Najnowsze
14 A recent
badanie kohortowe,
przeprowadzone
na dużej
liczbie
debridement
to enable
wound healing.
pacjentów
(312.744)
z różnymi
ran(312,744)
(głównie
cohort
study
in a large
numberrodzajami
of patients
o charakterze
przewlekłym)
wykazało,
że częściej stosowane
with
a variety
of wounds
(predominantly
chronic
oczyszczanie
ran przekładało
się średniodebridement,
na wyższy odsetek
wounds),
receiving
more frequent
had
ran z przyspieszonym procesem gojenia.15 Pozytywne wyniki
more rapid healing rates on average.15 The positive
zastosowanych procedur oczyszczania doprowadziły do jego
results obtained with the use of debridement has led to
powszechnego włączenia do schematów terapeutycznych jako
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Parametry oceny
Assessment
parameter

Opis
pomiaru description
Measurement

Wielkość
rany
Wound
size

Długość
i szerokość
Length and
width

Appearance
of wound
bed (%)
Wygląd łożyska
rany (%)

Reepitelizacja; ziarninowanie; martwica;
Re-epithelialisation; granulation; necrosis; slough
suche i rozpływne tkanki martwicze

Condition of periwound skin
Stan skóry w sąsiedztwie rany
Level
of zanieczyszczeń
bacterial contamination
Poziom
bakteryjnych
Level of wound exudate
Poziom sączenia z ran
Need for debridement
Potrzeba oczyszczenia
Level of pain
Poziom bólu
Adverse events

Zdarzenia niepożądane

Zdrowa;
sucha;
zeinflamed;
stanem
Healthy; wypryskowa;
eczematous; zdarta;
excoriated;
dry;
zapalnym;
maceracją; skóra nadmiernie
macerated;z hyper-hydrated
nawodniona
Clinically infected; critically colonised
Klinicznie zakażone; krytycznie skolonizowane
High, moderate, low
Wysoki, umiarkowany, niski
Yes or no
Tak lub nie
Visual-analogue scale (VAS)
Wizualna skala analogowa
Relating to the wound (inflammation; infection),
Odnotowywane
były wszystkie
efekty, któreskin
mogą
significant deterioration
of the surrounding
być
szkodliwe infection;
dla pacjenta,
odnoszące
się do samej
(inflammation;
significant
deterioration;
rany
(zapalenie,
zakażenie)
otaczającej
ją skóry
eczema;
erysipelas;
erosion;lub
irritation;
maceration;
(zapalenie,
zakażenie,orznaczne
pogorszenie
blistering; ulceration)
any other
deleteriousstanu,
effects
wypryski,
nadżerki,
podrażnienia,
that mightróża,
be harmful
to the
patient werepęcherze,
noted
owrzodzenia).

Table
inclusion
andi wyłączenia
exclusion criteria
Tabela2.2.Patient
Kryteria
włączenia
pacjentów
Inclusion
criteria
Kryteria włączenia

Exclusion
criteria
Kryteria
wyłączenia

Male or female, aged ≥18 years
Płeć męska lub żeńska, wiek ≥ 18 lat

Known allergy/hypersensitivity
to anyskładniki
Alergie/nadwrażliwość
na jakiekolwiek
components of the dressing
opatrunku

Subjects
removal
of
Pacjenci, required
wymagający
usunięcia
devitalised
tissuetkanki
as part
their ich
zdewitalizowanej
w of
ramach
routine
treatment
regimen
rutynowego
schematu
leczenia

Subjects who will have had problems
Pacjenci, u których pojawiły się problemy po
following the protocol
zastosowanym schemacie leczenia

Signed consent form
Podpisany formularz zgody

Subjectsz with
severe
underlying
disease(s)
Pacjenci
ciężkimi
chorobami
podstawowymi,
judged
by the investigator
likely to
interfere
które
w ocenie
badacza, mogłyby
zakłócać
with the study
przewidziany
w treatment
badaniu schemat leczenia.

integralnego
wytycznych
klinicznych
oraz jednej
it
becomingelementu
an integral
part of clinical
guidelines
and
z podstawowych
postępowania
leczeniu ran.5,13,16
a
basic tenet of reguł
wound
treatment.w5,13,16
Istnieje
szeregofróżnych
metod
oczyszczania methods
ran, takich are
jak
A
number
different
debridement
opracowanie chirurgiczne rany, oczyszczanie autolityczne,
available including, surgical/sharp, autolytic, enzymatic,
enzymatyczne, biologiczne i mechaniczne.13 Wybór
biological, and mechanical.13 The specific method
określonej metody jest oparty o kryteria, związane ze stanem
chosen ispacjenta,
based on
a number
criteria including
the
ogólnym
stanem
rany, of
umiejętnościami
chirurga
5,17,18 wound status, skills of the
patient’s
general
condition,
i dostępnością zasobów.
Oczyszczanie autolityczne
clinician, andnaturalne
the availability
of resources.
Autolytic
wykorzystuje
działanie
enzymów,5,17,18
obserwowane
debridement
harnesses
the
naturally-occurring
enzyme
w ranach, mające na celu usuwanie zdewitalizowanych
fragmentów
Naturalne
oddziaływanie
enzymów
action foundtkanek.
in wounds
to remove
devitalised tissue,
and
uzyskuje
obecnie
wsparcie
ze strony
nowoczesnych
this is aided
by the use
of modern
wound dressings
that
19 This wilgotnego
opatrunków,
zapewniających
utrzymywanie
promote a moist
wound environment.
method is
środowiska
rany.19 Metoda
ta jest uznawana
za
19
considered w
to obszarze
be safe, painless
and cost-effective.
19
bezpieczną, bezbolesną i efektywną kosztowo.
Aim
Cel
The
of this study
was tobyła
evaluate
clinical
Celemaimniniejszego
badania
ocenathe kliniczna
performance
a hydro-responsive
wound dressing
hydroaktywnegoof opatrunku
(HRDW) HydroClean
plus,
(HRWD,
HydroClean
plus),
that cleanses,
debrides,
którego funkcje
obejmują
oczyszczanie,
wypłukiwanie,
desloughs
and absorbs
(wound
exudate) wysięku
hence
usuwanie tkanek
martwiczych
i wchłanianie
zapewniając
i skuteczne
(autolityczne)
enabling
theszybkie
rapid and
effectiveoczyszczenie
(autolytic) debridement
3
3
ran.wounds.
of
Opatrunek
swojej strukturze
The
HRWDhydroaktywny
comprises a zawiera
soft andw comfortable
pad,
miękką icontains
wygodną awarstwę
chłonną z hydroaktywną
matrycą.
which
hydro-responsive
matrix at its
core.
Część tej matrycy stanowią nasączone roztworem Ringera,
Superabsorbent polyacrylate (SAP) particles containing
super chłonne cząstki poliakrylanów, realizujące ciągły proces
Ringer’s solution form part of the matrix, and provide a
wypłukiwania z jednoczesną absorpcją, skutecznie wspierając
continuous
rinsing and absorption
supporting
właściwe przygotowanie
łożyska effect
rany.3 forPreaktywacja
3 Pre-activation of the
effective
wound
bed
preparation.
poliakrylanowych cząstek roztworem Ringera umożliwia

20–22
SAP with
Ringer’s
solution allows
forrany.
rapid
and sustained
szybkie
i stabilne
oczyszczenie
łożyska
20–22
Podstawowym
celem bed.
przeprowadzonego
badania była
cleansing
of the wound
ocena
klinicznej
opatrunków
The skuteczności
primary objective
of zastosowanych
the investigation
was to
hydroaktywnych
dla efficacy
przygotowania
łożyska
rany
evaluate the clinical
of HRWD plus
in wound
(obejmującego
oczyszczenie
rany the
z rozpływnych/suchych
bed preparation
(i.e., debriding
wound of slough/
tkanek martwiczych), uruchomienia procesu ziarninowania
necrotic tissue), generation of granulation tissue, and
oraz przyspieszenia procesu gojenia u pacjentów z szeregiem
healing progression
in patients with a variety of
różnorodnych
rodzajów ran.
different wound types.

Metody
Methods etyczna
Akceptacja
Ethical approval
Wszyscy
pacjenci z naboru zostali poinformowani
oAllcelach
przebiegu badania,
a następnie
poproszeni
study i participants
were provided
with
patient
oinformation
złożenie podpisu
formularzu
przed
andnawere
asked zgody
to sign
anostatecznym
informed
włączeniem
do before
badania.inclusion
Przed przystąpieniem
do naboru
consent form
into the investigation.
pacjentów
Komisji and
Etycznej
dla
The study uzyskano
protocol, zatwierdzenie
patient information
consent
protokołu badania, informacji przeznaczonej dla pacjenta
form were approved by an Independent Ethics
oraz formularza zgody. Badanie zostało przeprowadzone
Committee
before patient
enrolment.
The investigation
zgodnie
z Deklaracją
Helsińską
i obowiązującymi
wymogami
was
performed
in
accordance
with
the
Declaration
of
prawa. Identyfikacja uczestniczących w badaniu
pacjentów
Helsinki and
ograniczała
się doapplicable
przypisanychregulatory
im numerów.requirements.
Participants were identified by patient number only.
Struktura badania
Niniejsze
badanie kliniczne zostało zaprojektowane
Study design
jako
otwarte,
wieloośrodkowe.
Nabór
The study
wasnieporównawcze
designed as an iopen,
non-comparative,
uczestników
objął
zarówno
pacjentów
szpitalnych
jak
multicentre investigation. Inpatients and outpatients
iwere
ambulatoryjnych.
Na ocenętheskuteczności
klinicznej
included. To evaluate
clinical efficacy
of a
opatrunków hydroaktywnych w zakresie przygotowania
HRWD in wound bed preparation, subjective assessment
łożyska rany zebrały się przeprowadzane w poszczególnych
of the percentage
of devitalised
present
and its
punktach
czasowych
subiektywnetissue
oceny
szacunkowe
subsequent removal,
andilościowych
development
of granulation/
procentowych
proporcji
zdewitalizowanych
epithelial
tissue was
at usuwania,
each assessment
tkanek
w obszarze
rany undertaken
oraz tempa ich
rozwoju
time point.
Secondary objectives
included
the
procesu
ziarninowania/formowania
się tkanki
nabłonkowej.
evaluation of dressing-related
measured
using a
Drugorzędowe
cele niniejszegopain,
badania
klinicznego
obejmowały
ocenę poziomu bólu
stosowaniu
validated visual-analogue
scaleprzy
(VAS)
at both badanych
dressing
opatrunków.
za pomocą
wizualnej
skali
changes and Prowadzone
between dressing
changes,
changes
in
analogowej
poziomów
byłymanagement,
wykonywane
wound size pomiary
and healing
phase, bólu
exudate
zarówno
podczas zmian
i pomiędzy
assessed according
to the opatrunków,
condition of jak
periwound
skin
zmianami. Kolejne cele drugorzędowe badania dotyczyły
(Table 1) and clinician/patient opinions of the dressing.
przebiegów faz gojenia oraz skuteczności kontroli wysięku
were evaluated
in terms
changes
iThe
byłyparameters
oceniane szacunkowo
w oparciu
o stan of
sąsiadującej
from
baseline
assessments.
z raną skóry (Tabela 1) oraz opinie lekarzy/pacjentów.
Wymienione parametry były oceniane w stosunku do stanów
Patients
wyjściowych.
Inclusion and exclusion criteria are outlined in Table 2.
Pacjenci
Patients were drawn from across the Glasgow and Clyde
Kryteria
i wyłączenia
są przedstawione
region, włączenia
and selected
by the pacjentów
clinical investigator(s)
if
w
Tabeli
2.
Prowadzony
przez
badaczy
klinicznych
nabór
their wound required debridement. Patient participation
pacjentów
opierałandsięthey
o kryterium
ran wymagających
was voluntary
were required
to complete
oczyszczania, obejmując populacje zamieszkujące regiony
patient consent forms to allow further use of data in
miast Glasgow i Clyde. Udział pacjentów był dobrowolny,
or commercial
Anyi and
all
aeducational
jego potwierdzenie
wymagałosettings.
wypełnienia
podpisu
patients hadzgody
the right
to enter
the study. chęć
formularza
przezto refuse
pacjentów
deklarujących
uczestnictwa. Złożony na formularzu zgody podpis otwierał
Test procedure
and dressing
ścieżkę
dla możliwości
dalszegoevaluation
wykorzystywania danych
patient
was treated
according
to the local clinical
zEach
badania
dla celów
edukacyjnych
lub komercyjnych.
Każdy
zroutine
uczestników
miał prawo
do a odmowy
and evaluated
during
treatmentuczestnictwa
period of
w
badaniu.
two
weeks or for a minimum of four dressing changes (in
some cases, data was collected after the designated
Procedura
badania
opatrunków
evaluation period
andi ocena
was included
in the analysis). All
Każdy pacjent był leczony zgodnie z lokalnymi schematami
dressings were applied according to the manufacturer’s
klinicznymi i oceniany w trwającym dwa tygodnie okresie
instructions.
Patients were
assessed
at baseline and
again
terapii
lub w przedziale
czasowym,
obejmującym
minimum
at
subsequent
dressing
changes
according
to
their
clinical
cztery zmiany opatrunków (w niektórych przypadkach, dane
requirements.
At baseline,
thewyznaczonego
following information
was
były
zbierane już
po upływie
okresu oceny,
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Table
assessment
parameters
and measurement descriptions
Tabela1.1.Wound
Parametry
oceny ran
i opisy pomiarów

research
badania
Tabela
Wykaz rodzajów
Table 3.3.Summary
of woundran
types

towarzyszącymi,
włącznie
z antybiotykam.
removal
to monitor
and record
wound status. At baseline
Ocenę
zaopatrywanych
ran
przeprowadzano
podczas
and
eachstanu
assessment
point, the
investigators’
opinions
of
każdej
zmianywere
opatrunku,
zaśthe
wyniki
oceny były
rejestrowane
the
dressing
noted on
evaluation
form.
Patients’
na specjalnych,
opracowanych
potrzeby badania
opinions
of the dressing
were alsona
recorded.
formularzach. Wykonywane były zdjęcia dla monitorowania
At the end of each patient evaluation, a summary
i rejestrowania stanu rany. Zarówno w punkcie wyjścia jak
assessment
was completed
i w punktachform
czasowych
kolejnych identifying
ocen, opinie whether
badaczy
the
clinical
objectives
had
been
reached,
providing
dotyczące opatrunków były rejestrowane naand
formularzach
an
overall
evaluation
of dressing
from
ocen.
Rejestrowane
były również
opinie performance
pacjentów, u których
both
patient
clinician perspectives.
opatrunki
byłyand
stosowane.
Na zakończenie ocen poszczególnych pacjentów
sporządzanymethods
był podsumowujący formularz oceny
Statistical
z rozpoznaniem
stopnia
osiągnięcia
celów
klinicznych
All
statistical analyses
were
performed
on the
subjects
oraz podaniem
ocenyOnly
parametrów
i skuteczności
who
completedogólnej
the study.
descriptive
statistical
opatrunków z perspektywy zarówno pacjenta jak i lekarza.
analyses were undertaken on the relevant data
including mean, standard deviations (SD) or trendlines,
Metody statystyczne
where
appropriate.
Wszystkie
analizy statystyczne obejmowały pacjentów, którzy

Liczba
Number
Owrzodzenie odleżynowe
Pressure ulcer

43

Pęcherz
Blister

4

Rana urazowa
Traumatic wound

7

Oparzenie
Burn

7

Rana chirurgiczna
Surgical wound

12

Zmiana nowotworowa
Malignant

1

Wrzód
Ulcer

9

Zmiany spowodowane nadmierną wilgocią
Moisture damage

3

Owrzodzenie tętnicze
Arterial ulcer

2

Owrzodzenie stopy cukrzycowej
Diabetic foot ulcer

5

Piodermia
Pyoderma

2

Owrzodzenie o mieszanej etiologii
Mixed aetiology ulcer

2

Ropień
Abscess

2

Cellulitis
Cellulitis (zapalenie tkanki łącznej)

1

1

Krwiak
Hematoma

1

1

Nieznane
Unknown

10 10

43
4
7
7
12
1
9
3
2

ukończyli całe badanie. Opisowe analizy statystyczne były

5

Results
podejmowane wyłącznie dla istotnych danych, obejmujących,

2
2
2

collected:
status of
the wound
a następniepatient’s
włączane characteristics,
do analizy). Wszystkie
opatrunki
były
(wound
periwound
skin condition,
exudate
levels).
stosowanebed,
zgodnie
z instrukcjami
producenta.
Pacjentów
oceniano wound
w punkcie
wyjściowym,
a następnie
podczas
Previous
treatment
history medical
and surgical
kolejnychconcomitant
zmian opatrunków,
przeprowadzanych
zależnie
history,
medications,
including antibiotics,
od bieżących
wymagań klinicznych. W punkcie wyjściowym
were
also recorded.
zebrane
zostały
następujące
informacje:
pacjenta, stan
At each
dressing
change
a wounddane
assessment
was
rany (łożysko, stan przyległej skóry, poziomy wysięku).
undertaken and recorded on evaluation forms developed
Zapisy objęły również historię wcześniejszego leczenia
for the study. Photographs were taken upon dressing
medycznego i chirurgicznego wraz z przyjmowanymi lekami

A
total of
patients,
with średnie,
111 wounds
and
zależnie
od 100
potrzeby,
wartości
odchylenia
standardowe
lub linie
trendu.
544
assessment
time
points, were included in this
analysis. There were 43 males (average age: 68.3±15.5
Wyniki
years)
and 57 females (average age: 71.3±15.7 years) in
Niniejsza
analiza
objęła łącznie
100 pacjentów
111 ranami
the
study.
A variety
of different
woundze types
were
oraz
544
punkty
czasowe
ocen.
W
grupie
ocenianych
included in the study, but the majority were pressure
pacjentów było 43 mężczyzn (średni wiek: 68,3±15,5 lat)
ulcers (Table 3). A number of different wound dressings
oraz 57 kobiet (średni wiek: 71,3±15,7 lat). Badanie objęło
were
before
enrolment
to this
study (Fig
1). The
różne used
rodzaje
ran, ale
z dominującą
większością
owrzodzeń
mean
value
of
the
frequency
of
dressing
change
was
odleżynowych (Tabela 3). Przed naborem do niniejszego
2.71
daysstosowano
(SD: 0.66),
the total
number
of times
the
badania,
u and
pacjentów
szereg
różnych
rodzajów
HRWD
was used
thisŚrednia
study was
calculated
to bezmian
544.
opatrunków
(Rys.in1).
wartość
częstości
opatrunków wyniosła 2,71 dnia (SD: 0,66), zaś całkowita
liczba przypadków zastosowania w niniejszym badaniu
Debridement
opatrunków
hydroaktywnych
wyniosła
544.was a significant
The
results show
that, at baseline,
there
level of necrosis/slough (devitalised tissue) in the
Oczyszczanie
wound bed, with a mean overall coverage of devitalised
Uzyskane wyniki wykazują, że w punkcie wyjściowym
tissue of 85.5% (Fig 2). After treatment with HRWD,
w łożysku badanych ran był znaczący poziom suchej

Fig
types
used by the
patients before
this pacjentów
study
Rys.1.1.Dressing
Rodzaje
opatrunków
stosowanych
przez
przed niniejszym badaniem
Non-adherent
Nieprzywierające
Silicone
Silikonowe
Honey
Miodowe
Silver
Srebrowe
Antimicrobial
Przeciwbakteryjne
Gauze/traditional
Gazowe/tradycyjne
Film
Foliowe
Hyaluronate collagen
dressing
Kolagenowe
hialuronowe
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Alginate
Alginianowe
Hydrocolloid
Hydrokloidowe
Hydrogel
Hydrożelowe
Negative Pressure Wound NPWT
Therapy
Piankowe
Foam
Superabsorbent
polymer
Superchłonne
polimery
Hydrofibre
Hydrowłókniste
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Fig
bed
evaluations
changes
in the
of devitalised
Rys.2.2.Wound
Oceny
łożyska
rany, showing
wykazujące
zmiany
w levels
poziomach
tkanki
and
granulation tissue
over course
of evaluation
period okresu oceny.
zdewitalizowanej
i tkanki
ziarninowej
w przebiegu
100

Baseline
Punkt
wyjściowy
Finish
Koniec
badania

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Epithelial
Tkanka
nabłonkowa

Granulation
Ziarninowanie

Devitalised
Tkanka
zdewitalizowana

Rys.
Podsumowanie
w łożyskach
ran orazofliczba
ranin each
Fig
3.3.
Summary
of wound zmian
bed change
and the number
wounds
wound
progression transition
w poszczególnych
stanachstate
przejściowych procesu gojenia.
60
50
40
30
20
10
0

Martwica
Martwicato
Necrosis to
Slough
sucha
do
mokra do
slough
granulation
mokrej
ziarninowania

Martwicato
Necrosis
sucha do
slough
to
mokrej, do
granulation

Brak
zmian
No
change

Pogorszenie
Worse

Tylkoone
jedna
Only
ocena
evaluation

ziarninowania

Fig
4. 4.
Change
in normalised
mean woundśrednim
area overobszarze
the course
of the
Rys.
Zmiana
w znormalizowanym,
rany
evaluation
period
w desygnowanym
okresie oceny.

Znormalizowany
obszararea
rany
Normalised wound

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
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CzasTime
(dni) (days)

25
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i rozpływnej
martwicy
(tkanki
przy
there
was a decrease
in the
level zdewitalizowanej),
of devitalised tissue
to
85,5%
(Rys. 2).
a
meanśrednim
overall pokryciu
coverage tkanką
of 26.3martwiczą
0%, a reduction
of
Po zastosowaniu
opatrunków
nastąpił
nearly
60% overall,
with manyhydroaktywnych,
wounds achieving
total
spadek ilości
zdewitalizowanych
do średniego
removal
of devitalised
tissue. Theretkanek
was a corresponding
całkowitego pokrycia na poziomie 26,3%, co oznacza
increase of granulation tissue, from 11.95% to 33.7%
redukcję tkanki zdewitalizowanej o prawie 60%, przy czym
within the wound bed, corresponding to a healing
w wielu przypadkach została one całkowicie wyeliminowana.
response.
Generally,
the removal
of devitalised
tissue
Jednocześnie
zaobserwowano
przyrosty
tkanki ziarninowej
followed
a sequence
transition
through
wound
w łożyskach
ran na of
poziomie
od states
11,95%
do 33,7%,
co
progression,
from necrotic
tissue,
slough, and
clean
potwierdzało znaczącą
odpowiedź
na zastosowane
leczenie.
granulation
tissue,zdewitalizowanej
to healing/re-epithelialisation
and
Ogółem, usunięcie
tkanki spowodowało
sekwencję
stanów przejściowych
w procesie
gojenia,
wound
contraction.
Fig 3 summarises
the number
of
począwszyin od
obecności
tkanek martwiczych
(suchych
wounds
each
wound progression
transition
state,
i rozpływnych)
poprzez
uzyskanie
czystejtransitioned
tkanki ziarninowej
and
highlights
that most
wounds
from
aż do wyraźnego
gojenia/reepitelizacji
i obkurczenia
się rany.
sloughy
to granulation
tissue, and
from necrosis
to
Rysunek 3 przedstawia liczbę ran w poszczególnych stanach
granulation tissue (via sloughy).
przejściowych procesu gojenia i pokazuje, że większość ran
przeszła pomyślnie wszystkie etapy od rozpływnej tkanki
Wound
status
martwiczej
do tkanki ziarninowej oraz od suchej martwicy
The
change
in wound area
was calculated
againsttkanki
each
do tkanki ziarninowej
(poprzez
etap rozpływnej
patient’s
own baseline data which was then normalised
martwiczej).
(i.e., the patient’s baseline wound area was expressed as
Status
‘1’).
Figrany
4 shows an overall decrease in wound area,
Zmiana w obszarze
była oceniana
stosunku
danych
approaching
50% rany
of baseline
values.wUsing
the do
trendline
wyjściowych
które
potem uległy
normalizacji
(tzn.
to
forecast a pacjenta,
trajectory
of healing,
wound
closure would
obszar
rany
w
punkcie
wyjściowym
był
wyrażany
jako
„1”).
be expected in around 50 days after the start of
Rysunek 4 przedstawia ogólną redukcję obszaru badanych
treatment with HRWD plus.
ran, zbliżającą się do 50% wartości stanów wyjściowych.
Korzystając z tej linii trendu do prognozowania trajektorii
Periwound
skinmożna
condition
procesu gojenia,
się spodziewać zamknięcia rany po
There
were
a number
of different
periwound
skin
około 50
dniach
od rozpoczęcia
stosowania
opatrunków
conditions
associated with the patients. Over the course
hydroaktywnych.
of the evaluation period, 48 (43.2%) patients showed an
Stan skóry wokół
rany
improvement
in periwound
skin condition with 41
Odnotowano
szereg skin
różnych
stanówremaining
chorobowych
skóry
(36.9%)
of patients’
condition
the same.
wokółperiwound
rany u badanych
pacjentów.inW12okresie
oceny,
u 48
The
skin condition
(10.8%)
patients
(43,2%)
pacjentów
wykazano
stanu
skóry otaczającej
was
reported
as worse
at thepoprawę
end of the
evaluation
period
ranę, przy 41 (36,9%) pacjentach, u których stan skóry nie
(Fig 5). A complete data set was not available for nine
uległ żadnej poprawie. Stan skóry otaczającej ranę pogorszył
(8.1%) of the patients where either no data had been
się u 12 (10,8%) pacjentów na koniec okresu oceny (Rys. 5).
collected
onlydanych
one assessment
had been
Kompletnyorzbiór
nie był możliwy
docollected.
oceny dla 9
(8,1%) pacjentów, u których albo nie zostały zebrane żadne
Pain
dane albo została przeprowadzona i zarejestrowana tylko
Pain
jednalevels
ocena.both at pre- and post-dressing changes were
generally low throughout the evaluation period, with
Ból
76.1%
of patients experiencing no pain. However,
Poziomy 50%
bólu ofprzed
i po who
zmianach
opatrunków pain
były
nearly
patients
did experience
zasadniczo
niskie
przez
cały
okres
oceny,
przy
76,1%
reported a significant improvement (generally these
pacjentów niedoświadczających żadnego bólu. Jednakże,
patients started the study with a higher pain score) and
prawie 50% spośród odczuwających ból pacjentów zgłosiło
pain remained at similar (low) levels in 40% of patients
znaczącą poprawę (zasadniczo ci pacjenci rozpoczęli badanie
(started
andwskaźników
maintained
lowzaś
pain
scores).
12% na
of
od wyższych
bólu),
poziom
bólu In
pozostał
patients
increase
in painu was
and in
podobnyman(niskim
poziomie)
40% experienced,
pacjentów (wszyscy
ci
48%
of the
patientsbadanie
the levels
remain
unchanged. przy
pacjenci
rozpoczęli
i potem
je kontynuowali
niskich wskaźnikach bólu). U 12% pacjentów odnotowano
wzrost bólu,
zaśof
u 48%
poziomy bólu pozostały bez zmian.
Clinical
signs
infection
There were 22 wounds assessed as they were showing
Kliniczne
oznaki
zakażenia
clinical
signs
of infection
at the start of the evaluation
W przypadku
22 ran
kliniczne
objawy zakażenia
period.
By the
endstwierdzono
of the study,
13 (59.1%)
of these
na początku okresu oceny. Na koniec badania, 13 (59,1%)
wounds showed no signs of infection.
spośród tych ran nie wykazało oznak zakażenia.
Summary
assessment
results
Wyniki oceny
podsumowującej
When
asked
as
part
of
end-of-study
summary
Na pytanie, zadane w the
ramach
podsumowania
na
assessment
thespełniony
clinical objective
of
zakończenie process
badania, whether
czy został
cel kliniczny
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research
badania

research
badania
usunięcia
tkanki,
ponadachieved,
90% lekarzy
removal ofzdewitalizowanej
devitalised tissue
had been
over
Fig
in skóry
periwound
skin condition
from
baseline
Rys.5.5.Change
Zmiany
otaczającej
ranę od
punktu
wyjściowego.
udzieliło
odpowiedzithat
twierdzącej.
W szczególności,
kiedy
90% of clinicians
responded
answered ‘yes’.
In
lekarzy
pytano
o
to,
czy
opatrunek
skutecznie
opanował
particular, when clinicians were questioned as to
60
wysięk
z rany,
odpowiedzi
twierdzącej,
whether
the większość
dressing udzieliła
effectively
managed
wound
przy
80% zgłaszających brak wycieku płynu. Skuteczne
exudate, the majority expressed a positive response,
50
opanowanie wysięku znalazło swoje odzwierciedlenie
with over 80% reporting that there was no fluid leakage.
w wysokim procencie ocen „dobry” lub „doskonały”,
40
Good exudateprzez
management
was reflected
the
wystawionych
lekarzy dlacontrol
stanu skóry
otaczającejinranę
high 7).
percentage
‘good’ lekarzy
or ‘excellent’
(Rys.
Ponadto, of
większość
oceniła surrounding
dopasowanie
30
skin condition
ratings by
clinicians
7). In addition,
opatrunku
do kształtu
rany,
łatwość(Fig
zdejmowania
oraz
the majority
of dla
clinicians
the dressing’s
stabilność
opatrunku
zachowaniarated
wymaganego
położenia
20
jako
„dobry” lubto„doskonały”
Pozytywneand
oceny
conformability
the wound,(Rys.
ease7).
of removal
the
lekarzy
znalazły
swoje
echo w inkomentarzach
uwagach
10
dressing’s
ability
to remain
position as i‘good’
or
pacjentów,
byliThe
pytani
o ich feedback
doznania from
i doświadczenia
‘excellent’kiedy
(Fig 7).
positive
clinicians
0
ze
stosowania
opatrunków.
was
echoed badanych
by comments
from patients when asked
No change
Improved
Worse
Not
Pogorszenie
Brakavailable
danych
Poprawa
Brak
zmian
about their experience with the dressing.
Porównanie kosztów
Porównania kosztów zostały przeprowadzone w oparciu
Fig 6.6.Assessment
of wound
infections
during
evaluation period
Rys.
Ocena zakażenia
ran
w okresie
badania.
oCost
trzy Comparison
przykłady opatrunków, stosowanych do zaopatrzenia
Cost
comparisons
were
undertaken
using
three
ran wymagających oczyszczenia. Tabela 4 podsumowuje
25
examplesreprezentatywnych
of wound dressings
used to treat
wounds
Outcome
unknown
Wynik nieznany
koszty
przykładów
klinicznych.
requiring
debridement.
Table 4 pacjenta
summarises
of
Typowe
oszczędności
na jednego
przy costings
stosowaniu
Infection
Zakażenieresolved
wyleczone
20
opatrunków
hydroaktywnych
w porównaniu
B, C i per
D,
representative
clinical examples.
Typical zsavings
Wound
infection
Zakażenie
rany
wyniosły
21%, 98%
i 45%.B,Powyższe
patient odpowiednio
of using HRWD
versus
C andobliczenia
D were
15
nie
uwzględniają
skrócenia
czasu
klinicznego
leczenia.
approximately 21%, 98% and 45%, respectively. Not
included in these calculations is the reduction in
Przypadek
1
10
clinical time.
Rys. 8 przedstawia przypadek 72-letniej pacjentki
z owrzodzeniem odleżynowym w okolicy kości krzyżowej,
5
uCase
której1 zastosowano opatrunki hydroaktywne; zilustrowany
Fig proces
8 highlights
experience
of a 72-year-old
female
jest
od fazy the
wyjściowej
z obecnością
tkanki martwiczej
0
patient
sacral pressure
ulcer treated
do
fazy with
tkanki a ziarninowej.
W punkcie
wyjścia, with
rana
Koniec
Początek
Start
End
HRWD, and
the
wound’s
from
wykazywała
100%
pokrycie
suchąstatus
tkanką transition
martwiczą, zaś
na
otaczającej
ranę
skórze były widoczne
oznaki
zaczerwienienia
necrosis to
granulation
tissue. The
wound
presented
(Rys.
8a). Poziom
wysięku
z ranynecrotic
był niski,
przyand
braku
with 100%
coverage
with black
tissue
the
Fig 7.7.Assessment
of dressing opatrunku
performancena
atkoniec
end of evaluation
Rys.
Ocena skuteczności
badania. period
klinicznych
Opatrunki
hydroaktywne
periwoundoznak
skin zakażenia.
showed signs
of reddening
(Fig były
8a).
stosowane
i mocowane
we was
właściwym
położeniu
pomocą
Wound exudate
level
low and
therezawere
no
Conformability
Dopasowanie
opatrunków foliowych. Zmiany opatrunków były realizowane
clinical signs of infection. HRWD was applied and
do kształtu
60
Ease of removal
co trzy dni. W ciągu ośmiu dni od zastosowania w/w
fixed in position using a film dressing, and the dressing
Łatwość zdejmowania
opatrunków, sucha tkanka martwicza wykazała oddzielanie
Condition of skin
50
wasodchanged
every
three days.
Within
eight
days of
Stan skóry
się
łożyska rany,
pozostawiając
warstwę
żółtej,
rozpływnej
Ability of dressing
application
the
black
necrosis
had
debrided
from
the
tkanki martwiczej, odrywającej się od zdrowych brzegów
Stabilność położenia
40
to stay in place
wound
leaving była
a layer
of yellow
sloughzdrowy
that was
seen
opatrunku
rany.
Widoczna
również
wykazująca
wygląd
to be ziarninowa
detaching
from
healthy
woundopatrunków
margins.
tkanka
(Rys.
8b). Terapia
z użyciem
30
hydroaktywnych
była
kontynuowana,
w jej trakcie
Healthy-looking
granulation
tissuea could
also beobszar
seen
rozpływnej
tkankitreatment
martwiczej
sięwith
zmniejszył
20
(Fig 8b). HRWD
waswyraźnie
continued
slough
zlevels
jednoczesnym
przyrostem
tkanki being
ziarninowej,
umożliwiając
decreasing,
and there
a corresponding
10
chirurgiczne
opracowanie rany
w celu
increase in granulation
tissue,
untiloczyszczenia
the woundłożyska
was at
z resztek zdewitalizowanej tkanki po 14 dniach terapii
a point where sharp debridement was applied to clean
0
(Rys. 8c). Pacjentka stwierdzila, że opatrunek był wygodny
Excellent
Good
Acceptable
Poor
Dobra
Akceptowalna
Słaba
Doskonała
the wound of the remaining devitalised tissue, after 14
w noszeniu, zaś lekarz odnotował przyspieszone odrywanie
days (Fig 8c). The patient reported that the dressing
Tabela 4.
Porównanie kosztów metod stosowanych przed opatrunkami hydroaktywnymi do zaopatrywania ran wymagających
Table 4. Cost comparisons of methods used before HRWD for the treatment of wounds requiring debridement
oczyszczenia
A
A
B
© 2017 MA Healthcare ltd

B

Application of HRWD (£5.95) and secondary film dressing (365 Healthcare, £0.38)
Zastosowanie opatrunku hydroaktywnego (5,95 funta) i wtórnego opatrunku foliowego (365 Healthcare, 0,38 funta)
4-step process using a wound cleanser (Prontosan, £0.59) and gauze swabs (10 pieces, £0.40) to cleanse the wound, followed by
Czteroetapowy proces z zastosowaniem środka do przemywania ran (Prontosan, 0,59 funta) i kompresów gazowych (10 sztuk, 0,40
application of honey (Activon Tube, £2.05) to the wound bed and covered with a Hydrofiber wound dressing (Aquacel Extra, £2.38)
funta), po którym aplikowano miód (Activon w tubce, 2,05 funta) na łożysko rany i zakrywano opatrunkiem hydrowłóknistym (Aquacel
and a hydropolymer adhesive dressing (Tielle Plus, £2.63)
Extra, 2,38 funta) oraz hydropolimerowym opatrunkiem przylepnym (Tielle Plus, 2,63 funta)

£6.33
6,33 funta
£8.05
8,05 funta

C

Larval therapy
(requiring special
order zamówienia
of live larvae)
(Larvae
Biobag,
£306.39)
Larwoterapia
(wymagająca
specjalnego
żywych
larw
(Larvae
Biobag, 306,39 funta)

£306.39
306,39
funta

D

7Application
Stosowanieofwkładu
do oczyszczania
z włókien monofilamentowych
(Debrisoft,
6,45 funta)
wraz(Tielle
z opatrunkiem
wtórnym
(Tielle
Plus,
2,63
a monofilament
fibre debridement
pad (Debrisoft, £6.45)
and secondary
dressing
Plus, £2.63,
Aquacel
Extra,
£2.38)
funta, Aquacel Extra, 2,38 funta)

£11.46
11,46
funta

Cost obtained from Wound Care Handbook, 2017–2018;44 HRWD—hyrdro-reponsive wound dressing

Koszty otrzymane z Wound Care Handbook (podręcznika leczenia ran) 2017-2018;44 HRWD - opatrunek hydroaktywny

NTI N
RL
TY
ED
UR
AL
OF
W OCUANRDEC AVRO
E LT O
, N1R1 1, 1N
, O
L IVSET M
O PA
1 71 7
HIIESJ SAZRYTAI C
E KIUSŁ RPERPZR
I NRTUEKDO W
FA
RNOOMZTCHZEA SJO
OPUI SRMNAA JLOO
F NW
OU
ND
2M
6 , 2N6 O
B EDR 220 0

research
badania
Rys.8.8.A Pacjenta
wfemale
wiekupatient
72 lat with
z owrzodzeniem
odleżynowym
w rejonie(a),
kości
krzyżowej.
Fig
72-year-old
a sacral pressure
ulcer. On presentation
at eight
days (b) W
andpunkcie
14 days wyjścia
after
starting
treatment
(c) (b) i po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia (c).
(a), w ósmym
dniu
b

Rys.9.9.AnPacjentka
wiekusustained
84 lat z urazem
Fig
84-year-oldwfemale
an injury goleni,
to her
shin
that resulted
in the formation
a haematoma.
On
skutkującym
formacją
krwiaka.ofW
punkcie wyjścia
presentation
(a) after
10 days (b)
(a) po 10 dniach
(b).
a

b

was
comfortable to tkanki
wear and
clinician
remarked
się zdewitalizowanej
od the
zdrowych
brzegów
rany,
umożliwiające
jej chirurgiczne
opracowanie
na wczesnym
that
the dressing
promoted
quick separation
of
etapie.
devitalised
tissue from healthy margins that enabled
early sharp debridement.
Przypadek 2
Pacjentka
Case
2 w wieku 84 lat z urazem goleni, skutkującym
formacją krwiaka. Oczyszczanie rozpoczęło się przy
An 84-year-old female who sustained an injury to her
stosowaniu innych opcji opatrunkowych, które nie przyniosły
shin
that resulted
in ithe
formation
of a haematoma.
spodziewanej
poprawy
pojawiły
się trudności
w usuwaniu
Debridement
had
been
started
with
other
wound
warstwy rozpływnej tkanki martwiczej aktualnie
stosowanymi
dressing
but was
unsuccessful,
and thereprzez
was
metodamioptions
klinicznymi
(Rys.9a).
Ból / doświadczany
difficulty
removing przyczyniły
a layer of slough
using
the current
pacjentkę dyskomfort
się również
do ograniczenia
opcji leczenia.
Opatrunek
był The
mocowany
treatment
methods
of thehydroaktywny
clinic (Fig 9a).
pain/
z użyciem opasek,
stabilizujących
jego właściwe
położenie.
discomfort
experienced
by the patient
also contributed
W limiting
ciągu 10the
dnitreatment
od pierwszego
zastosowania
opatrunku,
to
options.
HRWD was
applied
warstwa
rozpływnej
tkanki
martwiczej
została
to the wound with wound pad and bandagespomyślnie
to retain
usunięta (Rys. 9b). Pacjentka stwierdziła, że opatrunek
the primary dressing in position. Within 10 days of
przyczynił się do poprawy jakości jej życia; był wygodny
initial dressing application, the layer of slough had
w noszeniu, a problem bólu nie istniał.
successfully been debrided (Fig 9b). The patient

c

Przypadek
reported
an 3improvement in her quality of life, noting
Pacjentka
w wiekuwas
53 comfortable
lat z przerzutowym
that
the dressing
to wear mięsakiem
and that
maziowym
w rejonie
prawego
there
was now
no issues
withbiodra
pain. oraz z przewlekłym
obrzękiem limfatycznym. Zdiagnozowane w punkcie
wyjściowym owrzodzenie miało już kilka miesięcy
Case 3
i wykazywało nawrotowe zapalenie tkanki łącznej, leczone
A 53-year-old female patient with metastatic synovial
wieloma seriami antybiotyków. Rana miała grubą warstwę
sarcoma
the right
and
chronic
rozpływnej affecting
tkanki martwiczej
na całejhip
swojej
powierzchni,
lymphoedema.
presenting
ulcer was
several
skóra wokół rany The
była pokryta
rumieniem,
zaś pacjentka
months
old
and
featured
recurrent
cellulitis
which
was
odczuwała dodatkowy dyskomfort z powodu wydzielanego
treated
with multiple
of antibiotics.
The
z rany przykrego
zapachucourses
(Rys. 10a).
Lekarz konsultant
zlecił larwoterapię
dlawith
oczyszczenia
rany. Jednakże
wound
presented
a significant
layer ofpacjentka
slough
wyraziła
przeciwko
zastosowaniu
larw i podjęto
over
thesprzeciw
entire wound
surface,
the periwound
skin
decyzję, żeerythema
larwoterapia
znajdzie
się suffered
w ukierunkowanym
showed
andniethe
patient
with the
na pacjenta
schemacie
leczenia.
Owrzodzenie
zostało
malodour
emitted
(Fig 10a).
The consultant
physician
zaopatrzone
opatrunkiem
hydroaktywnym
i
po
trzech
requested larval therapy to debride the wound.
tygodniach widoczne było oczyszczenie rany wraz ze
However, the patient was against the use of maggots
znaczącą poprawą stanu otaczającej ją skóry (Rys. 10b). Fetor
and
it was
decided
that
of larval
therapydyskomfort,
would not
z rany,
który
stanowił
dlause
pacjentki
największy
have
been
in
keeping
with
any
patient-centred
care
został również wyeliminowany.
plan. HRWD was applied to the ulcer and by week
three
debridement of the wound was visible and there
Dyskusja
Uzyskane
przez nas
wyniki wykazują
skutki
was
a significant
improvement
in the pozytywne
condition of
the
stosowania skin
opatrunków
hydroaktywnych,
obejmujące
periwound
(Fig 10b).
The wound malodour,
oczyszczanie
zdewitalizowanej
tkanki.
which
was theran
mostzeupsetting
aspect of the
woundTam
for
gdziepatient,
zdewitalizowanej
tkanki nie udało się usunąć, jej
the
had resolved.
pozostałości ulegały zmiękczaniu i odrywaniu od łożyska
rany, umożliwiając jej łatwe i bezbolesne usunięcie metodą
Discussion
niewielkiego opracowania chirurgicznego.
Our
results
show
that after
treatment
with korzystne
HRWD,
Nasze
wyniki
wykazały
również
wymierne
there
was a decrease
in the owrzodzeń
level of devitalised
tissue
możliwości
oczyszczania
odleżynowych,
and
where
all
devitalised
tissue
had
not
been
removed,
stanowiących wysoki procent we włączonej do badania
any
remaining
tissue
had softened
loosened
from
populacji
pacjentów
(odleżyny
stopniaand
III lub
na poziomie
wykraczającym
poza
kategoryzację).
z praktyką
the
underlying
wound
bed, andZgodnie
was easily
and
kliniczną, tkanka
martwicza,
sucha
lub rozpływna,
powinna
painlessly
removed
by minor
surgical
debridement.
byćThe
usuwana,
dlatangible
ułatwienia
procesu
gojenia
jak
results zarówno
also show
benefits
with
regards
i dlathe
możliwości
rozpoznania
fazy w jakiej
znajduje
się
dana
to
debridement
of
pressure
ulcers
(PUs)
which
rana.23 a high percentage
badanie promuje
stosowanie
opatrunków
formedNiniejsze
of this
patient population
hydroaktywnych do oczyszczania ran odleżynowych
(category III or ungradeable). Clinical practice
ponieważ skuteczne usunięcie zdewitalizowanej tkanki
recommends
thatłatwiej
necrotic
tissue or
slough
should be
pozwala lekarzowi
i szybciej
ocenić
zaawansowanie
removed,
both
to
promote
healing
and
to
enable
easier
choroby (stopnia owrzodzenia odleżynowego - czynnik
23 This study supports HRWD use
staging
ofleczenia).
the wound.
istotny dla
Podsumowując,
uzyskane przez nas dane
in
PU debridement,
as effective
devitalised
tissue
stanowią
silną rekomendację
dla stosowania
oczyszczania
ran w celu
prawidłowego
przygotowania
łożyska
rany
removal
supports
the clinician
in easier/rapid
wound
i umożliwienia
przyspieszenia
procesu gojenia,
jako część
assessment
(staging
of PU – important
for treatment).
klinicznego
leczenia.
wyniki badania
Overall,
ourschematu
data supports
the Ponadto,
use of debridement
for
wspierają bed
przesłankę,
że opatrunki
stanowią
wound
preparation
andhydroaktywne
enabling healing
korzystną opcję
leczeniu
ranclinical
wymagających
oczyszczenia.
progression
as wpart
of the
treatment
regimen.
Furthermore, the study’s results supports the premise
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badania
Zaobserwowaliśmy
zmniejszanie
powierzchni
ran doof
ok.a
that
HRWD is a good
option forsięthe
management
50% wartości
ich stanu
Opisane
w niniejszym
variety
of wounds
thatwyjściowego.
require rapid
debridement.
doniesieniu
obserwacje
są zgodne
z wynikami
innych badań
We observed
a decrease
in wound
area, approaching
klinicznych,
w
których
opatrunki
wspomagające
autolityczne
50% of baseline values. The findings reported
here are
oczyszczanie
przyczyniają
się do
zmniejszania
powierzchni
in
agreement
with
other
clinical
studies,
whereby
24-28
ran.
Ponad 50% ran miało charakter przewlekły (czas
dressings that promote autolytic debridement promote
trwania > 4 tygodni)29 zaś uzyskane
wyniki wykazały postępy
24-28 More than 50% of the
wound
reduction.
w gojeniusize
większości
z nich (92%)
tuż po rozpoczęciu
wounds
were
chronic hydroaktywnych.
wounds (of duration >4 weeks)29
stosowania
opatrunków
and
the
results generowany
show that the
majority
of ithese
chronic
Ból,
zarówno
przez
ranę, jak
powodowany
wounds (92%)
exhibited
wound
progression
zmianami
opatrunków,
wywiera
poważny
wpływafter
na
30–32
jakość
życiawith
pacjenta
(QoL).
Związane z raną problemy
treatment
HRWD
commenced.
psychospołeczne
powracają
potęgują atnegatywne
Wound pain and
the pain iexperienced
dressing
33
postrzeganie
Szereg impact
badań, on
opisujących
korzystny
changes havebólu.
a significant
a patient’s
quality
wpływ
opatrunków
promujących issues
autolityczne
30–32 Psychosocial
of life (QoL).
relatedoczyszczanie
to wounds
na
procesy
się ran, podajethe
przykłady
jednoczesnego
feeds
backgojenia
and compounds
negative
impact of
ograniczania bólu.24,25,28,34 Kiedy
pytano pacjentów
33
physical wounds such as pain. A number of studies
o odczuwane w okresie badania zmiany, duża część
describing thezgłosiła
beneficial
effects of wound
that
respondentów
na pierwszym
miejscudressings
zmniejszenie
promote
autolytic
debridement
on
wounds
have
bólu. W wyniku odczuwalnego uśmierzania bólu i związanej
reductions
in wound
pain.24,25,28,34
When
the
zreported
tym poprawy
jakości
życia, niektórzy
pacjenci
wyrazili
patients were
questioned regarding
change in
pragnienie
kontynuowania
stosowaniathe opatrunków
hydroaktywnych.
to przyczyna,
dla którejperiod,
prezentowane
wound over the Jest
course
of the evaluation
a high
wyniki
odnoszą
się do wydłużonego
stosowania
opatrunków,
proportion
of respondents
reported
an improvement
in
wychodzącego
poza
wyznaczony of
okres
dwóchreduction
tygodni
wound pain. As
a consequence
the pain
(lub
czterech and
zmian
jaki impact
został określony
experienced
the opatrunków),
overall beneficial
on QoL,
w
przyjętym
protokole
badania.
some
patients
were keen
for their wounds to continue
Zdewitalizowana tkanka staje się przyczyną wzrostu ilości
to be treated with HRWD, hence the fact that the results
bakterii i rozwoju potencjalnego zakażenia35 , a w konsekwencji
show extended
use beyond
the two
weeks
four
doprowadza
do zakażenia
ran, których
gojenie
może(or
potrwać
36–38
dressing
changes)
specified
in the protocol.
wtedy
dłużej.
Szybkie
oczyszczenie
rany za pomocą
Devitalised tissue
is a focus
for prawdopodobieństwem
bacterial growth and
hydroaktywnego
opatrunku
z dużym
potential infection
and, as a consequence
of ognisko
wound
zmniejszy
obciążenie35 biologiczne
rany, usuwając
39
infekcji - w wounds
tym warstwę
i prowadząc
do postępu
infection,
maybiofilmu
take longer
to heal.36–38
Rapid
w
procesie gojenia
się rany.
Ponadto,
szybkie
debridement
of the
wound
by HRWD
is przeprowadzenie
likely to reduce
oczyszczania
się ze zmniejszeniem
częstości
zakażeń,
the wound wiąże
bioburden
by removing
the focus
of
40
przy
czym wykazano,
że zakażenie
okres obserwacji.
infection,
including
biofilm39wydłuża
and leading
to wound
Nasze
wyniki
wykazują
rolę
opatrunków
hydroaktywnych
progression. In addition, speed of debridement has
w redukowaniu liczby ran z klinicznymi oznakami zakażenia.
been associated with reduced infection rates and
Ponadto, prezentowane w niniejszym badaniu dane
infection
has potencjalne
been shown
to increasewthe
length of
wskazują na
oszczędności
ponoszonych
40 Our results demonstrate that HRWD was
follow-up.
kosztach dzięki stosowaniu hydroaktywnych opatrunków.
associated
withopatrunków
a reductionmogą
in the
wounds
Chociaż koszty
nienumber
stanowićofznaczącej
showing
of infection.
pozycji w clinical
wykazie signs
kosztów
leczenia,41,42 to opatrunki, które
są Furthermore,
w stanie ograniczyć
ich zmianini, co
najważniejsze,
the częstość
data presented
this
study does
skrócić okres
się ran,
zapewniają
oszczędności
suggest
that gojenia
there are
potential
cost istotne
savings
associated
13
finansowe.
DlaHRWD.
uzyskania
dodatkowego
with
the use of
Although
the cost of dowodu
wound
efektywności
dressings
maykosztowej
not form opatrunków
a significant hydroaktywnych
portion of the
w ostatnio
przeprowadzonym
studium
przypadku,
u 20
actual
cost of
care,41,42 dressings
that are
able to reduce
pacjentów ze zróżnicowanymi ranami ostrymi i przewlekłymi
the frequency of dressing change and shorten the timezastosowano opatrunki hydroaktywne. Uzyskane
wyniki
13 As further
to-heal willznaczące
lead to significant
cost savings.
wykazały
oszczędności
w porównaniu
ze
evidence to support
the cost-effectiveness
standardowymi
metodami
oczyszczania ran.22 of HRWD, in
a recent
casesąstudy
series
evaluation,realnego,
20 patients
with a
Te wyniki
istotne
z perspektywy
klinicznego
variety of acute and chronic wounds were treated with

Rys.10.
10.APacjentka
wieku patient
53 lat zwith
przerzutowym
mięsakiem
maziowym
Fig
53-year-oldwfemale
metastatic synovial
sarcoma
w rejoniethe
prawego
i z przewlekłym
obrzękiem
limfatycznym.
affecting
right hipbiodra
and chronic
lymphedema.
On presentation
(a) and at
week
3 afterwyjścia
use of HRWD
W punkcie
(a) po 3(b)
tygodniach od zastosowania hydroaktywnego
opatrunku (b)
a

b

a HRWD for debridement. The results showed a
leczenia ran ostrych i przewlekłych ponieważ uzyskano
significant
cost saving
compared
with that
of standard
je w badaniach
zróżnicowanej
populacji,
u której
wymóg
22
debridement
practice.
oczyszczenia rany
stanowił istotny element rutynowego
These results
relevant
forpopulacja
the ‘real-life’
clinical
schematu
leczenia.are
Objęta
badaniem
odzwierciedliła
treatment
acute
and chronic
wounds
because
standardowyofprofil
pacjentów
w ośrodkach
leczenia
ran,they
przy
were
a varied badania
population
that ocenę
were
czym obtained
komponentfrom
obserwacyjny
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