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پانسمان نانو کریستال نقره ١
 Acticoatاکتیکوت

  
هاي دور به عنوان موثر ترین عامل  نقره از زمان

استفاده از نقره . ضد باکتریایی شناخته شده است
 در درمان عفونت زخم سوختگی به دنبال معرفی

silver sulphadiazineرایج گردید 
پوشش فعال و باکتري کش اکتیکوت پانسمان ضد 
باکتریایی است که با تکنولوژي نانو کریستال سبب 

نانو  15هاي نقره با اندازه آزاد سازي سریع یون 
متر در بستر زخم شده و میزان یون نقر راتا مدت 

  .زمان مشخصی در بستر زخم ثابت نگه می دارد
  

پانسمان  ساختمان
 Acticoatاکتیکوت

 
بر خالف دیگر پانسمان هاي حاوي نقره ،اکتیکوت 

اتم هاي نقره موجود . از اتم نقره تشکیل شده است
مجموعه ستونی خوشه اي در اکتیکوت به صورت 

طراحی گردیده اند که این ویژگی سبب , شکل
 می شود

میزان باالیی از سلول هاي در معرض عفونت و 
میکروارگانیسم هاي بیماري زا را احاطه نمایند و با 
آزاد سازي مداوم یون هاي نقره با مکانیسم 

 DNA تخریب, تخریب دیواره سلولی پاتوژن 
  فرصت رشد و, آنها توکسین  سلولی و تخریب

   گرم مثبت, تکثیر را از پاتوژن هاي گرم منفی 
 باکتري هاي مقاوم به آنتی بیوتیک مانند ,

MRSA , VRE  وانواع قارچها می گیرد.  
ساختار ویژه نانوکریستال نقره در اکتیکوت سطح 

 30تماس وسیعی را فراهم می آورد که در مدت 
ب مهار رشد و دقیقه ابتدایی تماس با بستر زخم سب

نوع پاتوژن بیماري زا می گردد و در  150نابودي 
 100تا  70از نقره بیش از  روز میزان ثابتی 3مدت 

میکروگرم در میلی لیتر را به طور آهسته و مداوم 
 در بستر زخم آزاد می نماید

  

  
اثر بخشی پانسمان اکتیکوت در 

 نوزادان واطفال
  

سوختگی کودکان  مرکزبر اساس مطالعه بالینی در 
 واثربخشی ایمنی  ,  2005رویال استرالیا در سال 

در این . اکتیکوت مورد برسی قرار گرفت  پانسمان
. سی قرار گرفتند رنوزاد نارس مورد بر 8مطالعه 

 هفته با وزن 23- 28گروه سنی این نوزادان 



بوده % 1-%30صد سوختگی رگرم و د 1500- 1000
 . است

 : زیر می باشدنتایج مطاله به قرار 
 28تمامی زخم هاي سوختگی این نوزادان در روز 

 .بود شده کامالاپتیلیزه ,بعد از سوختگی 
در تمام طول درمان هیچ گونه عفونت زخم و یا 

 .ست وجودنداشته کشت خون مثبت
همچنین نیازي به درمان بافت اسکار هیپرتروفیک 

 .زخم نبوده است
مسمومیت با نقره در هیچ گونه نشانه اي مبنی بر 
  .این نوزادان دیده نشده است

 

موارد استفاده از پانسمان اکتیکوت 
 نقره

کنترل و درمان عفونت در تمام انواع , پیشگیري  
 سوختگی با عمق نسبی و کامل

 آماده سازي بستر زخم جهت گرافت پوستی

 پیشگیري از عفونت پوست پیوندي

 در بیماران حساس به نقره عدم استفاده 

 در در صورت تغییر رنگ پانسمان عدم استفاده 

اکتیکوت با محصوالت روغنی مانند عدم استفاده 
 انواع پماد چرب و روغنی وگاز وازلینه 

خودداري از تماس پانسمان با الکترودها یا ژل 
هادي جریان الکتریکی در حین انجام اقدامات 

در بیماران در   ECG , EEG , CPR بالینی نظیر

اکتیکوت  بایستی پانسمان MRIنیازمندبیماران در
 .را از روي زخم برداشت

  

روش استفاده از پانسمان نقره 
 :اکتیکوت

 
 رابه وبسترسوختگی  ابتدا بافت نکروز را دبریدمان 

 .تمیزنمایید خوبی

پانسمان اکتیکوت را از بسته خارج نموده و در 
اندازه زخم مورد  شرایط استریل بر حسب شکل و

 .نظر ببرید
از اندازه زخم بر  بزرگترهرگز پانسمان اکتیکوت را

 .روي پوست قرار ندهید
بهتر , پانسمان را با آب مقطر استریل مرطوب نمایید 

استفاده intrasite gel با acticoat انسماست پان
ژل با مکانیسم دبریدمان و مرطوب سازي به .شود

و  مرطوب کمک کردهآزاد سازي نقره در محیط 
سبب تسریع بهبودي و التیام زخم سوختگی می 

 .گردد
هرگز از سرم نرمال سالین جهت مرطوب سازي 

 .پانسمان اکتیکوت استفاده نشود
قسمت آبی رنگ پانسمان اکتیکوت را بروي زخم 

 سوختگی قرار دهید از گاز استریل یا پانسمان
MELOLIN   مرطوب به عنوان پانسمان ثانویه

 .تفاده کنیداس
 
 

  

 به منظور آزاد سازي مداوم نقره بایستی
ACTICOAT  ساعت با آب مقطر  12را هر

 .استریل مرطوب نمود
همزمان با تعویض روزانه پانسمان ثانویه محل زخم 

 .سوختگی را بررسی کنید
 .روز نیازي به تعویض اکتیکوت نمی باشد 3تا 

پارافین جهت سهولت برداشتن اکتیکوت آن را با 
مایع یا آب فراوان مرطوب نموده و به آرامی از 

 .بستر زخم جدا نمایید
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