מדריך לטיפול עצמי בחולים עם צינורות

הזנה1-2

 Flaminal ForteוFlaminal Hydro-
מטופל/ת יקר/ה-
איש צוות רפואי רשם לך פלאמינל פורטה או
פלאמינל הידרו לשימוש בבית .צירפנו עבורך מידע
רלוונטי על התכשיר שקיבלת והנחיות לשימוש.
יש לעקוב אחר ההוראות בהקפדה.
נגד1:

אם יש לך שאלות הנוגעות לשימוש בפלאמינל ,ניתן ליצור עמנו קשר במייל Info@cwt.org.il
או בטלפון  072-397-1810מידע נוסף ניתן למצוא באתר החברה www.cwt.org.il
אם יש לך שאלות הנוגעות לטיפול או לפצע שלך ,אנו ממליצים לך לפנות לאחות או לרופא שלך.
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התוויות
אין להשתמש בתכשיר אם יש לך
אלרגיה ידועה לאחד המרכיבים.
אין למרוח על העפעפיים או על העין.
במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף
במים זורמים ולהתייעץ עם רופא.

יתרונות השימוש בפלאמינל
שמבטיחים ריפוי מהיר1:
שומר על ניקיון הפצע.
שומר על איזון הלחות בפצע
ומאפשר תנאי ריפוי מיטביים.
בטוח לרקמות של העור ושל הפצע.
מגן על שולי הפצע ,מקנה הגנה
מפני חיידקים ומפחית ריח מהפצע.

שלב  :1ניקוי
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*שימו לב :יש להשתמש בפלאמינל ® הידרו אם יש מעט דליפות או כלל לא.
יש להשתמש בפלאמינל פורטה במקרים של דליפה בינונית וגבוהה.
עלון לצרכן פלאמינל פורטה ופלאמינל הידרו ,כפי שאושר ע"י משרד הבריאות 1.
2. Use of Flaminal® (enzyme alginogel®) as a treatment for gastrostomy related stoma
complications. P. Borg, et al. NHS , Poster ID 2048724
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יש להשתמש בחבישה עם חור לצינור
במידה ואחת כזו ניתנה לך.
במידה ולא -ניתן להשתמש בחבישה דקה
לכיסוי האיזור למניעת דליפה .לא מומלץ
לעשות שימוש בתחבושת עבה מדי.
יש להחליף את החבישה בכל יום או
כאשר קיימת דליפה מהתחבושת או על
פי המלצת האח/ות  /הרופא/ה שלך* .

* אם יש לך חששות או ספקות מומלץ
לפנות לאח/ות  /רופא/ה לקבלת ייעוץ
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לפני מריחת פלאמינל פורטה/הידרו יש
לשטוף ידיים וליבשם.
יש לנקות את האזור סביב צינור
הההזנה במים נקיים או לפי המלצת
איש צוות רפואי.
אם נותרו באזור הצינור שאריות
פלאמינל משימוש קודם ,שלא נשטפו
בקלות ,ניתן להשאירן.

שלב  :2טיפול

לאחר ניקוי האזור שסביב צינור ההזנה
יש למרוח את הפלאמינל פורטה/הידרו
סביב הצינור בשכבה עבה ,בערך 0.5
ס"מ סביב הצינור.
יש לחדש את ההנחה של הפלאמינל
בכל יום.
ניתן להניח את הפלאמינל ישירות
מהשפורפרת או להשתמש במוליך אם
סופק לך אחד כזה.
יש להימנע ממגע ישיר בין שפורפרת
הפלאמינל או המוליך עם הצינור.

שלב  :3כיסוי

