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 DEBRİDMAN YAPILMASI

 DERİN DERMAL YANIKLARIN DEBRİDMANI

 SUPRATHEL'İN UYGULANMASI

 PARAFİNLİ TÜL VE KORUYUCU ÖRTÜ UYGULANMASI

 SUPRATHEL'İN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI

 HEMOSTAZ İLK SARGI DEĞİŞİMLERİ / SUPRATHEL İLE İYİLEŞME SÜRECİ  

SUPRATHEL uygulanmadan önce yara bölgesi yara yıkama veya steril 
solüsyonlar ile dikkatlice yıkanıp dezenfekte edilir. Daha sonrasında ise 
yara üzerindeki ölü dokuyu uzaklaş�rmak için debridman yapılır.  
Travma üzerinden 3 gün geç�kten sonra uygulamadan önce mutlaka Mekanik 
Debridman yapılmalı yada geçen süre zar�nda farklı ajanlarla Otoli�k veya 
Enzima�k debridman yapılarak sağlıklı dokuya ulaşılıp uygulanmalıdır.

İlk adımda, debridman steril bir kompres veya bezle kapiler kanama 
sağlanıncaya kadar yapılır. Kapiler kanamanın olması sağlıklı dokuya 
ulaşıldığını gösterir. Yeterli derecede veya hiç kanama sağlanamadığı 
durumlarda steril veya sterilize edilmiş paslanmaz çelik tel, sert sünger 
veya kanama sağlayıcı diğer sert malzemeler kullanılır.

Derin dermal yanıklarda, dermal yapıya (sağlıklı dokuya) ulaşana kadar 
debridman yapılması gerekir. Bu debridman, El Dermatomu, Waterjet 
sistemleri veya Dermabrader vasıtasıyla yapılabilir. Bu işlemler 
uygulanırken geniş bölge kanamalarından kaçınmak gerekmektedir.

SUPRATHEL uygulamasından önce hemostazın sağlanması 
gerekmektedir. 

Minör kanamalarda hemostaz adrenaline daldırılmış kompres, %1 
epinefrin solüsyonu veya sıcak kompres uygulanarak sağlanabilir. 

Geniş alan kanamalarında hemostaz bipolar diyatermi ile sağlanabilir.
   

SUPRATHEL ile yara bölgesini yara kenarlarından 1cm taşacak şekilde tamamen 
kaplayın. 
SUPRATHEL'in yarayla tam temas e�ğinden emin olun. Al�nda boşluk kalmamalı.
SUPRATHEL'i mekanik olarak sabitlemek gerekmez. SUPRATHEL yaraya stapler veya 
sütür kullanmadan yapışır. Ancak, göğüs duvarı gibi sabitlenmesi zor bölgelerde veya 
çocuklarda Suprathel'i parafinli tül üzerinden tek bir sütür ile sabitlemek mümkündür. 
SUPRATHEL uygulandıktan kısa bir süre sonra şeffaflaşır.

SUPRATHEL'in yerinden kaymasını ve zarar görmesini engellemek için üstüne tek kat 
parafinli tül uygulayın. Parafinli tülün SUPRATHEL'i 2cm kadar geçmesine izin verin. 
SUPRATHEL ve parafinli tül yara iyileşene kadar yara üzerinde kalır.
Dış sargı olarak, SUPRATHEL'in en iyi şekilde sabitlenmesi için pamuk bandaj üzerine 
elas�k bandaj ile hafif baskı uygulayarak sarın. Bu sargı, parafinli bez üzerine katlanmamış 
kompresler kullanılarak yapılabilir. Bu sayede sargıların değiş�rilmesi çok daha kolay olur. 
Ellerde ise, ilk üç veya dört gün için “tenis rake�” veya “yumruk” bandajı kullanılması 
SUPRATHEL'in zarar görmesini önleyecek�r.

İlk sargı değişimi, en erken 48 saat en geç 72 saat içinde yapılır. Steril gazlı bez ve bandajlar 
çıkarılır. Parafinli tül ve SUPRATHEL yara üzerinden çıkarılmaz. 
Eğer SUPRATHEL yara üzerine yapışmışsa bu yaranın iyileşeceği anlamına gelmektedir. 
İyileşme süreci SUPRATHEL ve parafinli tül üzerinden izlenebilir.
Epitelizasyon oluşumuyla beraber SUPRATHEL kendiliğinden ayrılır. SUPRATHEL'in kalkan 
kısımları makas yardımıyla kesilir.
SUPRATHEL ve parafinli tül kombinasyonunun üzeri yeniden steril gazlı bez ile sarılır.
SUPRATHEL ve parafinli tül yara üzerinde kalmak sure�yle, dış sargılar 3-6 günde bir 
değiş�rilir ve iyileşme süreci takip edilir.
SUPRATHEL 14-21 gün sonra tamamen yaradan ayrılacak�r yada üst epitel tabakalarca 
emilerek kaybolacak�r.

   SUPRATHEL’ i yeşil koruyucu kâğıdından çıkarın
   SUPRATHEL deri benzeri beyaz ve opak�r. (Şeffaf değildir)
   SUPRATHEL makas yardımıyla kesilerek şekillendirilir

- Uygulama Kılavuzu 

       Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
Ÿ Travma başlangıcından i�baren 72 saat içinde uygulanması tavsiye edilir.
Ÿ Travma üzerinden 3 gün geç�kten sonra uygulamadan önce mutlaka Agresif Mekanik Debridman veya Enzima�k 

Debridman  yapılmalı ve sağlıklı dokuya ulaşılıp uygulanmalıdır.
Ÿ Suprathel yapışabileceği sağlıklı bir dokuya ih�yaç duyduğundan tamamen 3. derece olan alanlarda uygulanmaz. 

Ancak kenarlarında tutunabileceği sağlıklı bir doku varsa geniş olmayan 3. derece alanları da iyileş�rir.
Ÿ Eskar, yüksek miktarda eksuda ve kanama varsa uygulanmadan önce gerekli prosedürler yapılıp öyle 

uygulanmalıdır.
Ÿ Nekro�k yaralara ve enfekte yaralara uygulanmaz.
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