Nu se recomanda

Retineti!

In caz de indoiala,
consultati asistenta medicala!

Folosirea colacelor
gonflabile sau tip perna

Masajul in zonele
de sprijin

Grupul de Siguranta al Pacientului GNEAUPP
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Asistentii Medicali Sunt
Calea Dumneavoastra
Cea Mai Buna
Lasarea umezelii
in pliurile cutanate

Folosirea de alcool,
parfum, talc
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Pentru sigura

Foarte important!

Ridicarea patului
mai mult de 30º

Sugarii, copii si adultii
imobilizati sau care folosesc
dispozitive (sonde, masti, et.)
sunt expusi a suferi escare

www.gneaupp.org
Grupul de Siguranta al Pacientului GNEAUPP

gneaupp@gneaupp.org

Grupul Național pentru studiu și consiliere
cu privire la ulcere de presiune și rani cronice

Atunci când o persoană bolnavă sau în vârstă petrece mult timp în pat sau asezat fara a se putea
misca, poate dezvolta răni pe piele, cunoscute sub
numele de rani, escare sau ulcere de presiune.

Este recomandat

Este necesar

Impreuna: personalul sanitar,ingrijitorii si pacientii
putem preveni aparitia lor in cel puțin 95% din
cazuri.

Zonele cele mai frecvente unde apar:

O dieta completa
si echilibrata

A se mentine
bine hidratat

Realizarea de modificari
posturale evitand tragerea
si folosind cearceaful

Folosirea de produse
speciale pentru a proteja
pielea de fecale si urina

Monitorizarea zonelor
de sprijin

Pat curat, uscat si
cearceaf fara riduri

Folosirea acizilor grasi
hiperoxigenti in zone de
sprijin (uleiuri speciale)

Schimbarea scutecului
cand este ud

Sa sti sa te ingrijesti
pentru a putea ingriji

Pacient si ingrijitor:
instruiti si informati

Folositi saltele si perne
speciale pentru a controla
presiunea si sprijinirea
persoanei in diferite pozitii

Protejarea zonelor
de sprijin

Pozitiile adecvate pentru a le evita:

Ingrijitorul: piesa cheie in preventie!

Aceste rani sunt o problema
pe care o putem evita!
In caz de indoiala: consultati
asistenta medicala.

