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WoundSense SV
وصف المنتج

 WoundSense SVهو مجسٌّ مع ٌّد لالستخدام مرة واحدة ،وهو متوفر فً صورة مع َّقمة فً حقٌبة مغلقة ،وٌمكن
استخدامه مقتر ًنا بجهاز القٌاس  WoundSense meterلمراقبة مستوٌات الرطوبة داخل الجروح بدون نزع ضمادة
الجروح عنها  .وٌعتبر المجس مناسب لالستخدام مع معظم أنواع الضمادات ،بما فً ذلك ،الضمادات التقلٌدٌة وضمادات
السٌطرة على الرطوبة التً تتضمن ضمادات الجٌنات ،وضمادات الفوم ،وضمادات الهالمٌات المائٌة ،وضمادات الفاٌبر
المائً .وٌتركب هذا المجسّ  ،المع ُّد لالستخدام مرة واحدة ،من شرٌط من البولٌمر ٌحتوي على زوج م ن األقطاب الكهربائٌة
من كلورٌد الفضة .وٌغطى هذٌن القطبٌن بطبقة مسامٌّة مصمَّمة بحٌث تسمح بنضوح السوائل بدون أي عائق ،إلى جانب أنها
تتٌح إزالة المجسّ بسهولة عن الجرح  .أما الطرف اآلخر لهذا المجس ،المع ُّد لالستخدام مرة واحدة ،فٌوجد به طرفا توصٌل
ٌتخذان شكل المستطٌل وٌتم استخدامهما لتوصٌل جهاز القٌاس .WoundSense meter
الطبقة الشرٌطٌة المسامٌّة
طرفا توصٌل
مجسّ الرطوبة

دواعي االستعمال

ً
متوسطا أو غزٌرً ا ،كما أن
ٌمكن استخدام مجس  WoundSense SVمع الجروح التً ٌنتج عنها نضوحً ا خفٌ ًفا أو
استخدامه ٌكون مناسبًا مع الجروح المزمنة  .وٌمكن استخدامه أٌضًا مع الجروح الناجمة عن الجراحة أو الجروح الناجمة عن
الرضوض أو غٌر ذلك من الجروح الحادة.
وٌعتبر مجسّ  WoundSense SVمناسبًا لالستخدام تحت الضمادات الضاغطة إذا توفرت الرغبة فً ذلك.

االحتياطات
ال يوصى باستخدام مجس  WoundSense SVمع الجروح الناجمة عن الحروق أو مع الترقٌع الجلدي.

تجهيز الموضع

قم بتجهٌز موضع الجرح وف ًقا لبروتوكول إدارة الجرح الذي اخترته أو تم توصٌتك به ،بحٌث تتأكد من كون الجلد حول
الجرح نظٌ ًفا وجا ًفا.

اجعل ضمادة الجروح ،التً قمت باختٌارها ،جاهزة لالستخدام وفً متناول ٌدك .

طرٌقة استخدام مجس WoundSense SV
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 .WoundSense SVتج َّنب مالمسة طرف المجسّ المغطى بالشرٌط
افتح الحقٌبة ثم أخرج مجسّ
المسامًّ ،إذ أن هذا قد ٌؤثر على تعقٌم المجس.
ضع المجس على الجرح بحٌث ٌكون وجه الشرٌط المسامً متجهًا ألسفل ،وذلك لكً ٌكون الجرح هو أول
ب من (أو على ) المنطقة التً ترغب فً
وضع قرٌ ٍ
شًء ٌالمس الشرٌط المسامً  .وٌنبغً وضع المجسّ فً
ٍ
مراقبة مستوٌات الرطوبة بها ،وسٌكون الرأسان المستدٌران لهذا المج س ،واللذان ٌمكن رؤٌتهما من خالل
شرٌط البولٌمر ،هما موضع قٌاس مستوى الرطوبة  .وبطبٌعة الحال ،سٌكون المطلوب قٌاس مستوى الرطوبة
فً منتصف منطقة الجرح ،لكن بدالً من ذلك ،ربما ٌرغب المرء فً قٌاس مستوى الرطوبة عند الحد الخارجً
للجرح إذا أراد مراقبة مستوٌات الرطوبة فً المواضع المحتمل تعرضها للٌونة.
 .WoundSenseوإذا تم ذلك بطرٌقة صحٌحة،
ضع ضمادة الجروح التً قمت باختٌارها على مجسّ
فسٌكون الطرفان المربعان ،المختصان بتوصٌل جهاز القٌاس ،مرئٌٌن خارج الضمادة.
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إذا كنت تستخدم ضمادة باإلضافة إلى ضمادة الجر وح ،فسوف ٌكون بإمكانك حٌنها القٌام بهذا األمر  .وٌمكن
ّ
مسطح بالنسبة للجلد وتحت ضمادة الجروح بحٌث
الوصول إلى طرفً التوصٌل إذا ظل المجسّ فً وضع
ٌكون ظاهرً ا عند حافة الضمادة  .وٌمكن طًّ األطراف وإدخالها فً الضمادة ،ومن ثم ٌتم تحرٌرها عند الرغبة
فً قٌاس مستوى الرطوبة .وبدالً من ذلك ،فإنه إذا لم ٌكن هناك ضمادة إضافٌة مس َتخدَمةٌ ،مكن طًّ األطراف
وتثبٌتها فً حافة ضمادة الجروح باستخدام الشرٌط الجراحً.
وح وتغطٌتها بشرٌط
إذا كنت ال تستخدم ضمادة ما ،فٌنبغً طًّ أطراف التوصٌل عند حافة ضمادة الجر
جراحً WoundSense SV .هو مجسٌ مصمّم لالستخدام مع الجروح ذات الحجم الصغٌر أو المتوسط .
وإذا وجدت أن أطراف التوصٌل ال ٌمكنها أن تصل إلى خارج ضمادة الجر وح ،فسوف ٌُعزى هذا إلى أنك قد
قمت باختٌار النوع الخطأ من مجسات  .WoundSenseوبالنسبة لمجسّ  ،WoundSense LVفإنه
ٌكون أكثر طوالً ومصمَّم من أجل مناطق الجروح األكبر فً الحجم ،أو لالستخدام تحت الضمادات كما هو
الحال فً عالج تقرحات الساق من خالل الضغط.
إذا كنت تقوم بمراقبة مستوٌات الرطوبة فً منطقة جرح متوسطة وأردت معرفة مستوٌات الرطوبة فً أكثر
من بقعة ،فربما ترغب فً استخدام أكثر من مجسّ واحد تحت ضمادة الجرح  .وهذا أمر ممكن ،لكن ال بد من
الحذر عند وضع المجسات حتى ال تتداخل وتتراكب فوق بعضها  .وحٌنئذٍ ،سٌقوم كل مجسّ بقٌاس مستوى
الرطوبة فً موقع مختلف بمنطقة الجرح  .وٌنبغً عمل رسم تخطٌطً ضمن المالحظات الخاصة بالمرٌض،
بحٌث ٌسجل مواقع المجسات تحت ضمادة الجروح.
الحظ تارٌخ االستخدام الخاص بمجسّ  WoundSenseداخل ضمادة الجروح  ،إذ ٌمكن ترك مجسّ
 WoundSenseبأمان فً موضعه لمدة  7أٌام.

قياس مستوى الرطوبة
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عندما تكون مستعدً ا لقٌاس مستوى الرطوبة داخل ضمادة الجروح ،انزع الشرٌط الجراحً الالصق وفك طٌّة
طرفً التوصٌل أو حرِّ رهما من الضمادة.
خذ المشبكٌن الموجودٌن بطرفً التوصٌل بجهاز القٌاس  ،WoundSense meterثم ثبت كل واحد منهما
على إحدى وسادتً التوصٌل الفضٌتٌن اللتٌن تتخذان شكالً مستطٌالً وتقعان عند نهاٌة أطراف التوصٌل.
اضغط زر فتح ( )Onالموجود على جهاز القٌاس ،وانتظر حتى ظهور قراءة لمستوى الرطوبة (فً غضون
 30ثانٌة بحد أقصى ) .مالحظة – إذا كنت تستخدم مجسًا جدٌدً ًً ا وكذلك ضمادة جروح جدٌدة ،فمن المرجح
أن تظهر قراءة "جاف" كنتٌجة لقٌاس مستوى الرطوبة داخل الجرح  ،وتتغٌر هذ ه القراءة مع بقاء ضمادة
الجروح لفترة ،إذ سوف تحصل على قراءات توضح وجود ر طوبة فً غضون ساعات قلٌلة من استخدام
الضمادة الجدٌدة.
ٌمكنك استخدام مجسّ  WoundSenseبجانب المواد الهالمٌة التً تتسبب فً وجود رطوبة والتً ربما
ترغب فً استخدامها كجزء من بروتوكول العناٌة بالجرح الخاص بك  ،وفً هذه الحالة ،سوف ٌستشعر جهاز
القٌاس وجود الرطوبة فً غضون وقت قصٌر نسبًٌا بعد وضع ضمادة الجروح على الجرح.
عقب الحصول على قراءة لقٌاس مستوى الرطوبة ،قم بنزع المشابك التمساحٌة عن أطراف التوصٌل ،ثم أعد
ِّ
وغطها بشرٌط جراحً الصق مجددً ا أو قم بطٌّها فً داخل
طًّ تلك األطراف تحت حافة ضمادة الجروح
الضمادة .وإذا كان ج هاز القٌاس ال ٌعطً إحدى االستجابات الموضَّحة فً الجدول التالً ،فقد ٌكون هناك خلل
وظٌفً به ،لذلك ٌنبغً مراجعة دلٌل التعلٌمات الخاص بجهاز القٌاس من أجل الحصول على المزٌد من
التوجٌهات.
ٌمكنك فحص ضمادة الجروح كلما تطلَّب األمر ذلك من أجل قٌاس مستوى الرطوبة باس تخدام جهاز القٌاس
 .WoundSense meterوٌكفً إجراء هذا الفحص مرة أو مرتان ٌومًٌا ،لكن ال تتترك أبدً ا بترك جهاز
القٌاس أو األطراف الموجودة فً مقدمته فً وضع اتصال بالمرٌض أو بأطراف التوصٌل بدون شرٌط أو
ضمادة.

.7

استخدم قراءات قٌاس الرطوبة التً تحصل علٌها من جهاز ا لقٌاس ،والموضَّحة فٌما ٌلً ،لمساعدتك فً اتخاذ
قرارات طبٌة لصالح المرٌض ،وذلك وفق بروتوكول إدارة الجرح الخاص بك  .أما إذا كنت مرٌضًا ولدٌك
جهاز القٌاس  WoundSense meterومجسّات لالستخدام المنزلً ،فعلٌك اتباع تعلٌمات من ٌتعهّدك
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بالرعاٌة الطبٌة فٌما ٌتعلق باألم ور التً ٌكون علٌك فعلها بنا ًء على القراءة التً ٌزوّ دك الجهاز بها.
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حالة الرطوبة حسب قراءة المجسّ

البٌانات التصوٌرٌة الخارجة من جهاز القٌاس

جاف
سهم على الصورة التً بها نقطة واحدة ،يشٌر
إلى أن الجرح جاف

جاف إلى رطب
سهم على الصورة التً بها نقطتان ،يشٌر إلى
أن الجرح جاف – إلى – رطب

رطب
سهم على الصورة التً بها ثالث نقاط ،يشٌر
إلى أن الجرح رطب

رطب إلى مبتل
سهم على الصورة التً بها أربع نقاط ،يشٌر
إلى أن الجرح رطب – إلى – مبتل.

مبتل
سهم على الصورة التً بها خمس نقاط ،يشٌر
إلى أن الجرح مبتل

والمجس
نزز ضمادد الجروو
ّس
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انزع ضمادة الجروح وفق اإلجراءات العادٌة التً تمارسها مع الجرح الخاص بك لتجنب تعرُّ ض الجلد
للرضوض وأٌضًا األلم.
انزع مجسّات  WoundSenseبلطف ،بما فً ذلك أطراف التوصٌل ،عن الجرح ،إذ أن المجسّ مصمّم
لٌلتصق بالجروح .وإذا تطلَّب األمر ،فقد ٌساعدك فً عملٌة النزع قٌامك بالسحب اللطٌف للزواٌا القطرٌة
للشرٌط المسامًّ .تخلَّص من المجسّ بالكامل فً المهمالت الطبٌة.
استمر فً الروتٌن العادي الخاص بك فً رعاٌة الجرح بالمالحظة والتنظٌف.
إذا كنت ترغب فً االستمرار فً مراقبة مستوٌات الرطوبة فً الجرح ،فعلٌك استخدام مجسّ
 WoundSenseجدٌد فً حقٌبته المغلقة واتباع تعلٌمات االستخدام أعاله .وٌعتبر مجسّ WoundSense
إحدى األدوات المعدَّة لالستخدام مرة واحدة ويجب تغٌٌره عند كل تغٌٌر لضمادة الجرح.
إذا رأٌت أن الجرح قد وصل إلى مرحلة ٌكتمل عندها الشفاء تقرٌبًا ،أو أن مستوٌات الرطوبة لٌست خطرة،
فلٌس علٌك استخدام مجس  WoundSenseجدٌد ،لكن علٌك االنتقال إلى المرحلة التالٌة من بروتوكول
رعاٌة الجرح الخاص بك.
ٌمكن ترك مجسّ  WoundSenseبأمان فً موضعه داخل ضمادة الجروح لمدة تصل إلى  7أٌام بدون
إزالته.

ال تستخدم مجسّ  WoundSenseإذا كانت الحقٌبة الخاصة به تبدو تالفة أو مفتوحة ،أو إذا كان
المنتج قد تجاوز تارٌخ الصالحٌة المطبوع على الحقٌبة .
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