


پوششی است که روی زخم قرارمی گیرد.
به منظور:

1-تسهیل در بهبود زخم

2-پیشگیری از خونریزی

3-پیشگیری از عفونت

4-بررسی فرایند التیام زخم

5-حفاظت زخم از صدمات مکانیکی



ماشودایجادپوستزیرهایالیهوپوستدراگرتخریب

یمگفتهپانسمانآنبهکهگذاریممیآنرویپوششی
.شود



خشک و تمیز

کثیف ،آلوده به خاک و خاشاک

مرطوب با ترشح خونابه ای

عفونی

 لذا بر اساس وضعیت زخم نوع پانسمان و نحوه درمان آن فرق

.خواهد کرد



خراشیدگی یا ساییدگی:
به.شودمیایجادپوستفوقانیالیهشدنساییدهاثردرزخماین

دناك،درزخمبینند،میآسیبالیهایناعصاببیشترکهآندلیل

ذراتیادباشوسیعاگرخراشیدگی.نیستتوجهقابلخونریزيولی

وجديتواندمیباشد،فرورفتهآندرخارجیاجسامیاخاك

.باشدخطرناك

اقدامات:

•استفرورفتهپوستدرسطحیطوربهخارجیجسمچنانچه،

وضدعفونیبتادینبارازخمودادهشووشستآرامیبهراآن

.کنیدپانسمان



بریدگی:
یایجراحبریدگیشبیهوداشتهصافهایلبهکهاستزخمی

دتشوداشتهزیادیسوزشزخم،این.استکاغذلبهبابریدگی

دازهانومحلبریدگی،عمقبهبستهزخم،نوعایندرخونریزی

.استمتفاوتزخم

پاره شدگی:
اماجساثردروبودهناصافهایلبهدارایکهعمیقاستزخمی

یرینزبافتهایجراحت،ایندر.شودمیایجادشیشهمانندتیزی

.استزیادشدیدخونریزیاحتمالودیدهآسیبپوست



اقدامات:

له فشار در بریدگی و پاره شدگی اولویت با کنترل خونریزی به وسی

رکت عضو را بی ح. لبه هاي زخم را به هم نزدیک کنید. مستقیم است

ته و کمی باالتراز سطح قلب قرار داده تا از درد و خونریزي آن کاس

.زخم را ضدعفونی و پانسمان کنید. شود



کنده شدگی:

 شوداست که قسمتی از پوست یا عضله از بدن جدا یا آویختهزخمی.

اقدامات:

ازقسمتیاگر.بگیریدراخونریزيجلويوتمیزرازخمسطح

ودهیدقرارخوداولیهمحلدرراآنشدهآویزانعضلهیاپوست

.کنیدپانسمانراآنروی



سوراخ شدگی:

 عمیق که در اثر وارد شدن یک جسم نوك تیز ایجاد می شودزخمی.

باعث خونریزي شدید نمی شود، ولی در سوراخجراحت همیشه این 

خونریزي هاي شدید و مرگسینه احتمال شدگی هاي شکم و قفسه 

.زیاد است

اقدامات:

ايهمیکروبتایابدجریانخونریزيايلحظهچنددهیداجازهابتدا

وکنیدضدعفونیرازخممحل.شوندخارجخونهمراهبهزخمداخل

ید،نکنخارجراآناست،فرورفتهآندرخارجیجسمکهصورتیدر

نبنابرای.شودمیافزودهخونریزيشدتبرجسمخروجباکهچرا

.کنیدثابتپانسمانباراجسم



قطع عضو:

 ه بجراحت شدیدترین نوع زخم هاي خونریزي دهنده است و اغلب این

.یک جسم برنده صنعتی آلوده اتفاق می افتددلیل 

اقدامات:

وعضداشتننگهباالومستقیمفشارکردنواردباراخونریزي

گازیکدرراآنشده،قطععضوازمراقبتبراي.کنیدمتوقف

قرارستیکیپالکیسهیکدرونبعدوبپیچانیدتمیزدستمالیااستریل

دهشقطععضوحاويکیسهسپس.بزنیدگرهمحکمراسرآنودهید

.دهیدقراریخکیسهیکداخلرا



سعتگرچه وسایل مورد نیاز برای پانسمان، بستگی به نوع زخم و و

آن دارد ولی معموال برای پانسمان به لوازم زیر نیاز است:

پنس

قیچی

گاز

پنبه

محلول های ضدعفونی کننده

 فیزیولوژیسرم

چسب

باند



ردنکخشکبدونوشستکامالصابونوگرمآبباراهادستبایدابتدا
راهادستاستبهترامکانصورتدر.شودخشکتاکردصبرحوله،با
.کردعفونیضددستکنندهضدعفونیمحلولبا

اگراتکنیممیتمیزفیزیولوژيسرموگازباراآناطرافوزخمسپس
.شودشستهباشددیگريموادیاگلوخاكدارايزخم

بهمزخداخلازبتادینمثلکنندهضدعفونیموادبهآغشتهگازبارازخم
.کنیممیتمیزخارجسمت

بهزخمازقسمتیکردنتمیزبرايکهگازیبایدمصرفبارهرازپس
.انداختدوررفته،کار

هببگذاریدآنرويزخمکاملنظافتازپسرااستریلگازقطعهیک
سبیاچباندوسیلهبهسپس.بپوشاندکامالراآناطرافوزخمکهطوري

کنیدثابتراآن



ابوکردهنزدیکهمبهرازخمهايلبهخونریزي،بهترمهاربراي

دادنرفشاوسیلهبهراخونریزيتمیز،دستمالیااستریلگازیک

.کنیدکنترل

لولمحبهآغشتهپنبهبارازخماطرافشد،کنترلخونریزيوقتی

رکتحوکاراینعکس.کنیدتمیزخارجبهداخلازکنندهضدعفونی

اطرافآلودگیکهشودمیموجبزخمرويپنبهبرگشتورفت

.کندعفونیرازخمونفوذآنداخلبهزخم



اریدبگذزخمروياستریلگازقطعهیکزخم،کاملاستریلازپس،

راپانسمان.بپوشاندکامالراآناطرافوزخمرويکهطوريبه

صورتدر.نکنیدجاجابهراآنهرگزودهیدقرارزخمرويدقیقا

دتوانمیپانسمانحرکت.کنیدعوضراآنپانسمانشدنجاجابه

.کندهدایتزخمسمتبهراپوستسطحهايمیکروب

رامزخرويپوششهرگزکرد،نفوذپانسمانبهخونکهصورتیدر

ويربیشتريدستمالیاگازخونریزي،آوردنبندبراي.برندارید

.دهیدقرارزخمقبلیپوشش

سپسوثابتپوسترويچسبباطرف4دررااستریلگاز

.بانداژکنید



انواعتمامتواندمیوبودهقويکشمیکروبمحلولیکبتادین

ودنابراهامیکروارگانیسمسایروهاقارچها،ویروسها،باکتري

پوسترويکهزمانیتامحلولاینکهآنمهمبسیارنکته.سازد

ندارداثريهیچنشود،خشک

داشتندلیلبهچراکهکنید،خودداريباززخمداخلبهبتادیننفوذاز

.شودافراددرحساسیتموجباستممکنیدامالح



بههابهپنپرزهايچراکهنکنید،استفادهپنبهاززخمپوشاندنبراي

دردناكومشکلآنکندنشدن،ازخشکپسوچسبندمیزخمسطح

زندمیصدمهترمیمحالدرهایبافتبهو.است

پمادهچراکنکنید،استفادهبیوتیکآنتیپمادازپزشکنظربدون

ویقتعبهراترمیموگرفتهرازخماطرافبافتگیريخونجلوي

.اندازدمی

نمیهمبهزخملبهدووشدیدخونریزيعمیق،زخمکهصوتیدر

کنیدمراجعهبیمارستانبهزدنبخیهبرايرسند،

نجامازودترشد،کثیفیامرطوباگروروزهرراپانسمانتعویض

دهید



دنرسیمانعاینکهضمنتاباشدمیکروبیآلودگیبدونوتمیز

رددنگآنمجددآلودگیسببنیزخود،شدهزخمسطحبههامیکروب

هوا اکسیژن :مانند پارچه توري سوراخ هاي زیادي داشته باشد تا

از رشد احتمالی میکروب،برسدبتواند به سطح زخم و اطراف آن 

امکان تبخیر پوستو زخم جلوگیري شودهاي غیرهوازي در سطح 

وب ، پوست مرطاین صورتاز زیر پانسمان مهیا باشد، زیرا در غیر 

ها محیط مناسبی براي رشد میکروبشده، پانسمان خیس می شود و 

.فراهم می شود



 اشتن هنگام برداز جنسی باشد که به زخم نچسبد زیرا احتمال دارد در

پنبه براي )بزنداز روي زخم به بافت هاي در حال ترمیم صدمه 

.(پانسمان مناسب نیست

قدرت جذب ترشحات زخم را داشته باشد.

 صدمات و ضخامت کافی داشته باشد تا زخم را از ضربه ها و حجم

.کندحفظ 

 آن ه اندازه کافی بزرگ باشد که تمام سطح زخم را بپوشاند و لببه

.دو سانتی متر از لبه زخم جلوتر باشدحداقل 



ردنکصحبتیازخمرويمستقیمعطسهوسرفهازپانسمانهنگام

.کنیدخودداريشود،میزخمشدنآلودهباعثکه

وآبازاستفادهپوستخراشوسطحیهايزخمدرخصوص

.کندمیکفایتصابون

اررودمیکاربهزخماطرافنظافتبرايکهگازيیاپنبههرگز

.نمالیدزخمروي



زخموسعتبهبستگیشودمیگذاشتهزخمرويکهگازياندازه

.بپوشاندراآناطرافوزخمکامالبایدکهاستاینمهم.دارد

قتزریفوراجهتاست،داشتهتماسآلودهاشیايیاخاكبازخماگر

.کنیداقدامکزازضدسرم

بایدابتداپوشاندهراآنرويلباسکهمحلیدرزخمپانسمانبراي

.شودارآشککامالزخمچگونگیووسعتتاببریدرالباسقیچیبا

ارآنرويشووشستازوپسکنیممیتمیزرازخمرويسپس

.پوشانیممیپدیاگازاستریلبا



سن بیمار،جنس بیمار

اندازه و ظاهر زخم، محل زخم

 عیت وض)و عکس العمل بیمارنسبت به آن(درد بیمار)شکایت  از زخم

(روحی بیمار

وضعیت بهبود زخم ومقداربافت جدید تشکیل شده

وجود التهاب و ترشح ،رنگ وبوی آن

در زخم وجود )نتایج آزمایشگاهی -خستگی-تعریق-تب)عالئم عفونت

دارد یا نه؟



ه در بررسی که در این خصوص صورت گرفته، اکثر همکاران ما ب

نکات زیر توجه ندارند

شستن دست قبل از پانسمان

 آگاه کردن بیمار از پروسیجرمربوطه

حفظ حریم خصوصی بیمار

یفپوشیدن دستکش یکبار مصرف  برای برداشتن پانسمان کث

پوشیدن دستکش استریل

شستن دست پس از پانسمان

ثبت وضعیت زخم و پیشرفت آن در پرونده بیمار



ن  همچنانکه زخم، مراحل ترمیم خود را طی می کند،آداب پانسمان کرد

.هم ،باید برای باال بردن ترمیم زخم تغییر کند

 لذا در زخم های مزمن، نادرست است که از یک نوع پانسمان در

.سرتاسر فرایند ترمیم استفاده شود



1- هاي سنتیپانسمان

2-پانسمان هاي مدرن



رایجندخیلینیزماکشوردرکهوپنبهگازمانندسنتیهايپانسمان

.ندارندراآلایدهپانسمانیکویژگیهايازوبسیاري

گذارندمیجايبهزخمدرراخودوالیاففیبروباقیماندهذرات.

ونندکمیودهیدراتهخشکوآنراچسبیدهزخمبستربههاپانسماناین

.دارندماهرانهپرستاريومراقبتمکررتعویضبهنیاز

شوندتهگذاشزخممرطوبسطحروي"مستقیمانبایستیهاپانسماناین

ودهبووتمیزخشکزخمکهاستشرایطیبهمحدودآنهاازاستفادهو

.شونداستفادهثانویهپانسمانبعنوانفقطیا



مناسب شكل و اندازه زخم باشد  .

وذنفاجازههاباكتريبهاینكهبدونكندجذبرازخماضافيترشحات
.شودزخماندازهازبیشخشكيبهمنجریاوبدهدورشد

 فشار مناسب براي هموستاز را ایجاد كند .

 درد را كاهش دهد و تعویض آن همراه درد نباشد.

رطوبت و دماي مناسب را در بستر زخم حفظ نماید  .

دبریدمان اتولیتیك را تسهیل و اپیتلیالیزه شدن راتسریع كند.

مقرون به صرفه باشد .

هداجازه تبادل گازهایي مانند اكسیژن، دي اكسید كربن و بخار آب را بد .

در زخم ذرات ریز و باقیمانده به جاي نگذارد .

نیاز به تعویض مكرر نداشته باشد.



دهشذکرخصوصیاتتمامکهداشتتوجهباید

ینمهازخمتمامیبرايمنفردپانسمانیکدر

ارزیابیمورددقتبهبایدزخمهروگنجد

راآنبرايمناسبپانسمانسپسوگرفتهقرار

.نمودانتخاب



پانسمان هایی که اگزودا را جذب می کنند.

مینگههستکهاياندازههمانبهرارطوبتکههاییپانسمان

.دارند

 هایی که رطوبت به زخم می دهندپانسمان.



مناسب جهت زخم هایی که ترشح اگزودا زیادي دارند.

 ذا ، لآب دارندپانسمان ها ظرفیت باالیی براي جذب و نگهداري این

(.هاي سنتیدر مقایسه با پانسمان )نیاز به تعویض دیرتر دارند

 پروسه ترمیم زخم با تعویض پانسمان بهم نمی خوردبنابراین.

 هزینه پرستاري کاهش می یابدهمچنین.

 ها و آلژینات ها بهترین انواع جاذب ها هستندفوم.



پرندهمببافتبازخموشودميتشكیلگرانوالسیونبافتوقتی

اعثبجاذبازپانسمانواستفادهیابدميكاهشاگزوداترشحمیشود،

مالزهایيپانسمانموقعایندر.شدخواهدزخمشدندهیدرهوخشكي

.داردنگههستكهراهمانطوررطوبتكهاست

 هیدروكلوئید نمونه مناسبی از نگهدارنده های رطوبت



ده،شپوشیدهخشكومردهبافتباواستخشكقبلاززخميوقتي

خمزترمیمتابرداریموكردهدبریدبنحويرامردهبافتاینباید

هالولستدریجيهضم)اتولیتیكدبریدمانازمیتوانكه.گیردصورت

طوبمركرد،استفاده(آندوژنهايفاگوسیتوهاباآنزیممردهوبافت

.كندميكمكپروسهاینبهزخمداشتننگه

هستندترینمناسبهاهیدروژلكاراینبراي.



 آلژینات پانسمان:

م از جلبک دریایی قهوهای مشتق می شوند و حاوی آلژینات کلسی
هستند 

 در مجاورت ترشحات زخم به آلژینات سدیم تبدیل می شوند

 برای زخم هایی که ترشح آنها متوسط تا شدید است کاربرد دارد

 زخم های خشک و زخم های با ترشح 3در سوختگی های درجه،

شکی زیرا با قدرت جذب باالی ترشح باعث خ. اندک نباید به کار برد

ناحیه خواهند شد



 مواد بیولوژیک مشتق از حیوان و نیز مواد صناعی نظیر حاوی
پلیمرها هستند 

 برای سوختگی ها وانواع زخم ها مناسب است و همچنین به صورت
موقت در قسمت پیوند شده پوست کاربرد دارد 

اشند برخی افراد ممکن است به این نوع پانسمان ها حساسیت داشته ب



 ریع این نوع پانسمان پروتئین کالژن وجود دارد که منجر به تسدر
بهبودی زخم می شود 

در زخم های دیر جوش بهترین است وزخم ها نباید دارای بافت مرده
باشند 

 و زخم های خشک نباید تجویز شود 2در سوختگی درجه



ی شبیه نوارچسب های پالستیکی هستند که دارا

سطح چسبنده یا نیمه چسبنده هستند 

 الیه جاذب داشته و ضد میکروبی هستند



 یک الیه با قدرت چسبندگی کم

 متشکل از مواد پلیمری منفذ دار یا مواج هستند

د مانع از چسبیدن پانسمان ثانویه به زخم می شون



 پروتئین های ذنجیره کوتاه هستند

 به طور طبیعی در بدن انسان وجود دارد و می توان آن را از یک
قسمت به قسمت دیگر منتقل کرد و یا در خارج از بدن ساخت 

 به گرما حساس بوده و باید در یخچال نگهداری شوند

 در مبتالیان به بدخیمی ممنوع است



برای زخم های پا ، سوختگی های خفیف ، زخم های فشاری و آسیب
های ناشی از ضربه مناسب هستند 

پس از ترشح زخم به شکل ژل در می آیند و به عنوان جاذب عمل می
کنند 

درمان برداشتن و تعویض این نوع پانسمان بی درد است بنابراین در
(کامفیل شفاف )زخم کودکان کاربرد دارد 



رشح فیبرهای کربوکسی متیل سلولز در مجاورت ت
شود های زخم به ژل تبدیل می 

 به شکل باند یا پد در بازار موجود است

  قدرت جذب بسیار باالیی دارند



 به شکل ژل یا ورقه ای به فروش می رسد

 هدف اصلی از کاربرد آن حفظ رطوبت زخم است

برای خشک کردن ترشح های زخم یا حفظ رطوبت آن استفاده می
شود 

 در زخم های حاوی بافت مرده ، زخم های جراحی عفونی و زخم
های دردناک مناسب اند 



 از چند الیه تشکیل شده اند

ه سطحی ترین الیه آن وسعت زخم را می پوشاند و ب
طور همزمان ترشح های آن را جذب می کند 

 و زخم های خشک کاربردی 3در سوختگی درجه

ندارد 



 وارد کردن فشار خارجی جریان خون را بهبود می بخشند و ادم با
مزمن اندام تحتانی را کاهش می دهند 

 در اشکال مختلفی به بازار عرضه می شود

 برای استفاده در افراد دچار ادم باید زیر نظر پزشک باشد



 فضای خالی برای تخلیه ترشح های زخم دارند

زخم اشکال مختلف ورقه ای یا نواری آن برای بستن
ها موجود است 

اده برای زخم های دارای ترشح زیاد تا متوسط استف
می شود 



 هیدروپلیمرها و فوم هایی دارند که همانند مواد موجود در ذرات ،

را با پوشک بچه عمل می کنند یعنی این قابلیت را دارند که مایعات
سرعت بسیار باالیی جذب کنند 

 برای زخم هایی که شدیدا ترشح دارند مناسب است



 ممکن است به شکل خمیر ، پودر در دسترس باشند

ی برای پر کردن فضای زخم و در عین حال ترشح های زخم به کار م
رود 

ستفاده جزء پانسمان اولیه می باشد و باید با پانسمان های ثانویه مورد ا
قرار گیرند 



 ه به سیستم جمع آوری ویژه ای هستند که ترشح های زخم را بمجهز
خوبی تخلیه می کنند 

 در زخم های با ترشح زیاد کاربرد دارد
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