
טיפול בפלאמינל )Flaminal( בפצע מזוהם  באזור הזרקת סמים  
אניטה קילורי-פינדלי, אחות , אנגליה

היסטוריה רפואית:

אנה, שם בדוי, מטופלת בת 38, אמא חדהורית מכורה להרואין 22 שנים.

ברקע: עישון  כבד )עד 40  סיגריות ליום( בשילוב קוקאין ומצב תזונתי ירוד.  

באשפוזה לצורכי גמילה מסמים נצפו מספר פצעים מזוהמים וכאובים בשתי הזרועות. מקורם בהזרקה תת עורית נשנית של סמים למקום, שעקב 
ההזרקות עבר התכייבות ועם הזמן הזדהם .פצעים אלו טופלו עצמונית עם חבישה  יבשה.    

מטרת הטיפול הנבחר הייתה לאפשר הטרייהאוטוליטית של הרקמה הנקרוטית וה-SLOUGH ובנוסף להגן על רקמת הגרעון העדינה.  הייתה חשיבות לתת 
מענה לכאבים ולחשש של אנה, מהכאב שעלול להגרם בזמן חבישה, להפחית עומס חיידקי ולשלוט בהפרשות. 
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 אבחון
בשתי  הזרועות מספר פצעי  מפרישים וכואבים, חלקם מכוסים SLOUGH  וחלקם מכוסים ברקמה נקרוטית  עם המצאות 

זיהום חיידקי מסוג סטפילוקוקוס.

הפצע  הגדול זרוע שמאל – בשטח של 3.0X1.3 ס”מ  )תמונה 1( 

הפצע  הגדול זרוע ימין- בשטח של 3.5X3.0 ס”מ )תמונה 2(

 מטרת הטיפול 
הטריה אוטוליטית של רקמות נקרוטיות ו-SLOUGH  במיטת הפצעים תוךהגנה על רקמת גרעון עדינה בחלק מהפצעים 

והגנה על העור בשולי הפצעים. מטרה חשובה לא פחות, איזון טוב של כאב והורדת העומס החיידקי בפצע תוך כדי  
קונטרול טוב של כמות ההפרשות. 

 טיפול
טיפול עם פלאמינל  פורטה )Flaminal Forte( תוך הקפדה על הגנת שולי הפצע עם מגבוני הגנה. לכיסוי נבחרה חבישה 

קצפית עם שולי סיליקון. החלפת החבישה נעשתה עצמונית על ידי המטופלת אחת ליומיים. 

 תוצאות  הטיפול 
הטיפול נסבל היטב על ידי המטופלת וכבר לאחר שבוע  נצפה שיפור ניכר.  מטופלת היתה מסוגלת לבצע את  החלפת 

החבישה בעצמה ללא כל כאב כמו גם הפחתת רמות החרדה.  

לאחר  שבוע  - הפחתה ניכרת של SLOUGH  ורקמה נקרוטית במיטת הפצע. 

לאחר 3 שבועות- זרוע שמאל כמעט החלימה. הפצע בזרוע ימין הראה שיפור ניכר.

לאחר 7 שבועות- 2 הזרועות החלימו 

תמונה -3 זרוע שמאל

תמונה -4 זרוע ימין

 מסקנה : 
הטיפול במטופלת מורכבת  זאת עם פצעים מרובים, ההטריה והורדת העומס החיידקי בפצעים נעשו בעזרת פלאמינל 

. )Flaminal Forte( פורטה

חבישה המורידה עומס  חיידקי, כגון פלאמינל )Flaminal( , עוזרת בהטרייה  אוטוליטית של  SLOUGH  וכל  רקמה מתה 
אחרת ומאפשרת בניית רקמת גרעון בריאה,  מבלי לגרום למטופל כאב ו/או  טראומה משנית.  
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