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Pewność w czterech krokach
Każda rana ma szanse na wygojenie. 

Wiemy, że biofilm jest głównym czynnikiem opóźniającym gojenie się ran. Wierzymy, że można 
osiągnąć postęp w leczeniu każdej rany bez względu na to, jak duże jest to wyzwanie.  

Podobnie jak w przypadku codziennej higieny obejmującej mycie rąk, mycie zębów i kąpiel pod 
prysznicem, powinniśmy stosować regularne zabiegi higieniczne w celu utrzymania czystości 
rany i usunięcia biofilmu.

Stosując Higienę Rany™, możesz być pewny, że każda rana jest za każdym razem odpowiednio 
przygotowana do gojenia się.

Nie wszystko musi być skomplikowane. Stosuj prostą pielęgnację rany z biofilmem.



  

 

Wdrażanie Higieny Rany™ 
w Twoją codzienną praktykę
Higiena Rany™ obejmuje 4 kroki:

Mycie rany i otaczającej skóry
Usuwanie martwego naskórka i modzeli oraz odkażanie 
skóry wokół rany, najlepiej przy użyciu środków do 
oczyszczania rany, przy każdej zmianie opatrunku, aby 
zapobiec ponownej kolonizacji rany.

Zadbanie o brzegi rany
Zadbanie o brzegi rany (oczyszczanie do momentu 
pojawienia się punktowego krwawienia) w celu usunięcia 
martwej i twardej tkanki z brzegów rany i/lub tkanki 
wychodzącej poza brzegi rany, w której może znajdować 
się biofilm. Upewnienie się, że krawędzie skóry są 
wyrównane z łożyskiem rany, co ułatwia rozwój nabłonka 
i prowadzi do zmniejszania się rany.

Dobór opatrunku
Usunięcie resztkowego biofilmu i zapobieganie 
jego ponownemu wzrostowi poprzez stosowanie 
opatrunków zawierających środki antybiofilmowe i/lub 
przeciwbakteryjne.

Opracowanie rany
Usunięcie tkanki martwiczej suchej i rozpływnej, 
martwych tkanek i biofilmu przy każdej zmianie 
opatrunku.

Te cztery kroki należy powtarzać regularnie i często, aby:

Higiena Rany™/Wound Hygiene ™ to inicjatywa edukacji medycznej wspierana przez ConvaTec.
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1. Wspierać i utrzymywać zdrowe
 środowisko gojenia się rany

2. Rozwiązać problem uporczywego biofilmu
 występującego w większości trudnych
 do wygojenia ran

Dowiedz się więcej na: www.higienarany.pl 

Wszystkie rany, szczególnie trudne do wygojenia, zyskają na Higienie Rany™.

Wszyscy praktycy (zarówno lekarze ogólni, jak i specjaliści) mogą stosować schemat Higieny Rany™ 
we wszystkich wskazaniach.

Kroki Higieny Rany™ można indywidualnie dostosować do pacjenta i stanu rany.

Celem Higieny Rany™ jest skrócenie czasu gojenia się ran, zmniejszenie liczby przepisywanych 
antybiotyków oraz poprawa jakości życia i samopoczucia pacjentów.


