
KHÁNG KHUẨN VƯỢT TRỘI

LÀNH NHANH VẾT THƯƠNG

CẨM NANG CHĂM SÓC

BỆNH NHÂN LOÉT TỲ ĐÈ  



Người nằm lâu Người hạn chế

vận động

Người cao tuổi

Vết loét cần được chăm sóc sớm, đúng cách, hạn chế tối đa

khả năng nhiễm trùng, hoại tử mô.

• Loét tì đè (loét ép) là tổn thương da và mô dưới da, được gây ra do

đè ép bởi áp lực cao kéo dài, có thể kèm theo co kéo hoặc chà xát

da. Hậu quả làm thiếu máu và hoại tử mô.

• Loét do tỳ đè gặp chủ yếu ở người nằm lâu bởi tai biến, tai nạn, sau

các phẫu thuật lớn (nhất là phẫu thuật gãy xương đùi), người cao

tuổi ít vận động.
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Các vị trí hay gặp loét tỳ

đè: vùng xương cùng cụt, 

gót chân, khuỷu tay, bả

vai, khu vực lưng, hông, 

mông…

4 BƯỚC CHĂM SÓC 

VẾT LOÉT TỲ ĐÈ

TẠI NHÀ

Bước 1: Đánh giá tình trạng vết loét: vị trí, mức độ (phân độ), kích

thước, cảm giác đau, tình trạng da xunh quanh. 

Bước 2: Khử trùng vết loét đúng cách: sử dụng dung dịch sát

trùng chuyên dụng cho vết loét tỳ đè, sử dụng kem bôi, thuốc bôi

chuyên dụng để đảm bảo vết loét được loại bỏ mầm bệnh, đủ độ ẩm, 

chống viêm, tạo điều kiện tốt nhất cho tái tại da mới. 

Bước 3: Băng vết loét đúng cách

Bước 4: Chăm sóc và phòng loét tỳ đè.
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2.1 Đánh giá tình trạng vết loét

- Da màu đỏ nhạt. 

- Da cứng và ấm/lạnh

hơn các vùng da xung

quanh

- Khi ấn còn cảm giác

đau.

- Mất lớp da và một

phần của lớp dưới da.

- Đáy vết loét nông, 

khô, màu hồng hoặc 

đỏ. 

- Chưa có mô hoại tử.

- Tổn thương toàn bộ

lớp da, ăn sâu xuống

lớp mỡ. 

- Đáy ổ loét có ít mô 

hoại tử màu vàng.

- Tổn thương ăn sâu 

tới gân cơ, gây lộ 

xương.

- Đáy vết loét có mô 

hoại tử màu vàng 

hoặc xám.

Phân độ I Phân độ II Phân độ III Phân độ IV
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2.2. Khử trùng vết loét đúng cách với bộ sản phẩm Dizigone

Làm sạch sơ bộ: 

- Dùng nhíp sạch gắp bỏ các mảnh vụn da chết. 

- Rửa hoặc lau vết loét bằng nước muối sinh lý để loại bỏ bụi bẩn. 

Sát khuẩn vết loét:

- Xịt hoặc bơm rửa Dizigone trực tiếp vào vết thương, vết loét, đảm bảo dung dịch 

tiếp xúc trên bề mặt da của vết loét tối thiểu 30 giây.

Thoa kem dưỡng ẩm:

- Dùng một lượng kem vừa đủ Dizigone Nano Bạc phủ lên bề mặt vùng da đã khô, 

không còn chảy dịch.

Băng vết loét:

- Sử dụng băng gạc sạch vô khuẩn để ngăn cản dị vật, vi khuẩn xâm nhập và che 

chắn vết loét khỏi ma sát với quần áo, chăn đệm.

Thực hiện rửa vết loét 5-7 lần với trường hợp vết loét mưng mủ, còn nhiều dịch rỉ và giảm xuống 2-3 lần trong trường hợp vết loét đã khô hơn.



• Vùng da trên các xương lồi cần được chăm sóc nhẹ nhàng và dưỡng ẩm nếu vùng da 

đó bị khô bằng kem Dizigone Nano Bạc.

• Giảm áp lực lên các khu vực dễ bị loét tỳ đè bằng cách thường xuyên xoay trở bệnh

nhân mỗi 30 phút, hoặc 1 giờ.

• Giữ cơ thể sạch sẽ, khô ráo. Dùng khăn sạch, mềm vệ sinh và lau khô cơ thể. (có thể

sử dụng dung dịch kháng khuẩn Dizigone để làm sạch cơ thể, tránh nhiễm trùng).

• Đảm bảo đủ dinh dưỡng: chú ý cung cấp đủ chất đạm, các vitamin và khoáng chất

cho bệnh nhân.

• Sử dụng các thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ giảm áp lực tỳ đè: khung foster, giường

quay, đệm hơi…

• Dự phòng và chăm sóc vết loét từ sớm, đúng cách để ngăn chặn sự tiến triển nhanh

của các vết loét tỳ đè.
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KHÁNG KHUẨN VƯỢT TRỘI

NHANH LÀNH VẾT THƯƠNG

BỘ SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG 

CHĂM SÓC VẾT LOÉT TỲ ĐÈ

• KHÔNG LÀM TỔN THƯƠNG TỔ CHỨC HẠT

Giúp vết thương lành tự nhiên

• LOẠI BỎ 100% MẦM BỆNH 

Hiệu quả với cả vi khuẩn, nấm, bào tử

• LOẠI BỎ MÀNG BIOFILM

Yếu tố cản trở việc điều trị vết loét

tỳ đè

• KÉO DÀI THỜI GIAN KHÁNG KHUẨN

• DƯỠNG ẨM TÁI TẠO DA

• CHỐNG VIÊM 

Tăng hiệu quả kháng khuẩn x 3 lần

Giúp vết thương đủ độ ẩm, kích thích tái

tạo da

CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU ĐƯỢC BỘ Y TẾ CẤP PHÉP KIỂM CHỨNG KHOA HỌC
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