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CABINET DE VULNOLOGIE din latină vulnus – plagă / rană

         ,,Noi avem grij  de pl gile dumneavoastr !”ă ă ă

   Vulnologia este o ramură a medicinei, recunoscută  la nivel mondial care se ocupă cu 
procesele de reparare a țesutului și prin urmare se ocupă cu  tratarea ulcerelor cronice ( picior 
diabetic, ulcer varicos, arteriopatic etc.), escare și  răni deschise care necesită o îngriire specială.

  Ce este vizita vulnologică?

  Vizita Vulnologică este primul moment de contact cu pacientul purtător de răni cronice .
Identificarea si depăsirea barierelor de vindecare a plăgilor cronice este esentială pentru 
stabilirea unui tratament corect. 

Se efectuează o evaluare aprofundată a plăgilor, inclusiv analiza holistică a stării de sănătate a 

pacientului, evaluarea locală a caracteristicilor plăgii și istoricul. 

Analiza acestor factori, ajută la stabilirea unui tratament adecvat (produse si tehnici) pentru a 

obține vindecarea rapidă a plăgilor.
În timpul vizitei  vulnologice, leziunea este pusă în scenă, fotografiată, masurată și clasificată,
după care va urma implementarea schemei terapeutice cu pansamente inteligente, respectând
protocoalele internationale. 

Ce sunt plăgile?

Plaga reprezintă o discontinuitate la nivelul pielii; o lipsă de țesut.

O plagă ușoară, precum o tăietură, o julitură sau o arsură, se vindecă de obicei intr-un interval de

2-4  săptămâni.  Acest  lucru  este  valabil  pentru  majoritatea  plăgilor,  datorită  capacitatii  de

regenerare a țesuturilor. Acestea sunt plăgi acute.
Plăgile care nu se vindecă timp de șase săptămâni sunt considerate cronice. Plăgile cronice
au o varietate de cauze, inclusiv probleme circulatorii, diabet sau infecții. Printre cei mai întâlniți
factori  ce pot duce la o vindecare greoaie sau întarziată a plăgii,  se numără: diabetul,  bolile
cardiace, circulația sangvină, deficitară (venoasă sau arterială), imobilizarea prelungită, infecțiile,
fumatul, vârsta, etc.

Ce sunt şi cum acţionează pansamentele inteligente (hidroactive)?

 Acțiunea pansamentelor inteligente (hidroactive), se bazează pe crearea la nivelul rănii a unui 
mediu umed echilibrat, favorabil regenerării ţesutului şi închiderii rănii. Pansamentele nu conţin 
substanţe medicamentoase şi nu provoacă alergii, acţiunea lor bazându-se pe principii fizice, 
proprii structurii şi materialului component.



  Care este diferenţa dintre tratamentul tradiţional al plăgilor şi tratamentul cu pansamente
hidroactive? 

Tratamentul tradiţional al plăgilor cronice, are la bază curăţarea cu apă oxigenată, cloramină şi 
utilizarea în scop terapeutic a preparatelor pe bază de nitrat de Ag, acid boric, hidrocortizon, etc. 
Deşi sunt foarte ieftine, metodele tradiţionale necesită tratament de lungă durată care duce în 
final la atingerea unor costuri ridicate şi în mare parte din cazuri, plăile nu au o evoluție 
favorabilă, prelungind suferința pacientului. Faţă de metodele convenţionale, tratamentul 
modern creşte confortul pacientului, datorită atenuării durerii la nivelul plăgii, schimbului 
atraumatic al pansamentului (pansamentele inteligente nu se lipesc de plagă), reducerii riscului 
de reacţii alergice. Totodată, posibilitatea efectuării tratamentului la domiciliu, duce la scăderea 
costurilor spitaliceşti.

Rata medie de vindecare cu metodele tradiționale  durează ani, iar în cazul tratamentului 
inteligent 3-4 luni.

Pansamentele utilizate în tratamentul modern, au la bază principiul hidroactiv, asigurând condiţii
optime pentru toate cele trei stadii de vindecare a plăgii: 

1. Faza de curăţare, plaga este de cele mai  multe ori  încărcată cu microbi,  resturi
celulare, secreţii fibrinoase şi exsudat în exces;

2. Stimularea formării celulelor noi (granulaţia);
3. Închiderea plăgii (epitelizarea).

Se  impune  utilizarea  mai  multor  tipuri  de  pansamente,  pentru  fiecare  fază  din  procesul  de
vindecare.  Alegerea pansamentului  corespunzător,  reprezintă punctul-cheie pentru succesul
tratamentului, selecţia făcându-se în funcţie de aspectul plăgii şi implicit de stadiul în care se află
acesta.
   De reținut este faptul că succesul terapeutic este posibil numai prin alegerea corectă a
pansamentului, corespunzător aspectului ulcerului.

 Cabinetul este dotat cu aparatură de ultimă generație:



 aparat pentru screening vascular, ( în cadrul acestei investigatii se anlizează venele și 
arterele mari ale căror probleme cauzează afecțiuni cu consecințe grave, ex. AVC, 
amputații sau moarte).

 aparat pentru debridare cu ultrasunete;
 micromotor pentru pedichiură  medicală;
 unitate tratament cu 3 motoare;
 autoclav ( aparat de sterilizat);
 masă tratament cu infraroșu, pentru păstrarea în siguranță a materialelor sterile;
 lampă Led;
 cântar compoziție corporală.

SERVICII:

  Educația specifică petru prevenirea escarelor si a leziunilor de orice tip;

   

 Țestul indice gleznă – braț: boala arterială periferică (BAP),



 Realizarea de tratamente conservative și aplicarea  pansamentelor specifice,  inteligente 
si de ultimă generație;

     

 Terapia compresivă (reprezintă tratamentul de baza al insuficienței venoase cronice, 
incluzând ulcerul varicos);

 Realizarea operațiunilor de debridare a ulcerațiilor (înlaturarea țesuturilor moarte);

 Îndrumarea paciențiilor către alte specialitati medicale (dermatologie, chirurgie si chirurgie 
vasculară), atunci când există complicații;

 Pedichiură medicală.
 Măsurarea funcțiilor vitale (tensiune arterială, glicemie, colesterol);
 Injectii intramuscolare, intravenose, perfuzii etc.
 Masurarea IMC (indice de masă corporală).
 Analiza precisă a corpului prin intermediul tehnologiei BIA/ IMC.
 Nutriție dietă și stil de viată;
 Tratament la domiciliu la cererea pacientului.

             „îNGRIJIREA TA  –  PASIUNEA MEA”



   
Programări se fac la :

Tel: 0738 497 732 sau 0761 724 550

E-mail: nela.woundcare@gmail.com

Site: www.carewound.ro  

HARTA:

Strada Anghel Saligny, Bl. 2K, Cabinet 3

                         Alba Iulia

   

http://www.carewound.ro/

	,,Noi avem grijă de plăgile dumneavoastră!”

