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Ek 7: Yara Bak›m Ürünleri ve
Elastik Çoraplar
Bu ekte yara pansumanlar›, bandajlar ve elastik çoraplar
ele al›nacakt›r.

Yara pansumanlar›

Afla¤›da kronik yaralar›n (venöz ülserler ve dekubitus ülserleri) tedavisi ile çeflitli pansumanlar›n rolü k›saca belirtilmifltir; bu notlarda genellikle çok k›sa sürede iyileflen
temiz cerrahi yaralar›n tedavisi ele al›nmamaktad›r. Yara
bak›m›nda kullan›lacak uygun pansuman yaln›z yaran›n
tipine de¤il, iyileflme sürecinin bulundu¤u evreye de ba¤l›d›r. ‹yileflme sürecinin bafll›ca evreleri flunlard›r:
temizlik, debridman;
granülasyon, damarlanma;
epitel oluflumu.

me süresinin k›salt›lmas› mümkündür; kuru gazl› bez gibi
pansumanlar›n yeri s›n›rl›d›r, iritasyona neden olan temizleyicilerin kullan›m› gibi uygulamalar zararl› olabilir ve
art›k geçmiflte kalm›flt›r.
Aljinatl›, köpüklü, hidrojel ve hidrokolloid pansumanlar yaradaki eksüday› emip yaran›n s›v› içeri¤ini kontrol alt›nda tutmak üzere tasarlanm›flt›r. Tümünün etkili oldu¤u ileri sürülürse de herhangi bir ürünün aç›kça daha
üstün oldu¤unu kan›tlayan pek az çal›flma yap›lm›flt›r. Bu
nedenle farkl› pansumanlar aras›nda yap›lacak seçim yaln›z yaran›n tipine ve evresine de¤il, ayr›ca kiflisel deneyi me, mevcut olan pansuman türüne, hastan›n tercihine ya
da tolerans›na ve yaran›n bulundu¤u bölgeye de ba¤l›d›r.

ALJ‹NATLI PANSUMANLAR

Yaran›n büzülmesi de önemlidir ve yara temizlenir temizlenmez bafllayabilir.
‹deal pansuman›n, yaran›n afla¤›daki durumda kalmas›n› sa¤lamas› gerekir:
eksüdal› ve nemli, ancak masere de¤il;
klinik enfeksiyon ve afl›r› dökülme yok;
toksik kimyasal maddeler, parçac›klar ya da lifler yok;
iyileflme için optimum s›cakl›kta;
s›k de¤ifltirme gere¤inden etkilenmez;
optimum pH de¤erinde.

Aljinatl› pansumanlar›n jel oluflturma özellikleri kullan›lan ürüne göre de¤iflir. Baz› ürünler yaln›zca kald›r›larak
ç›kart›labilen k›smen jelleflmifl bir katman yapacak kadar
s›n›rl› ölçüde jel oluflturur; baz›lar› ise su ya da serum fizyolojik ile temizlenebilen amorf bir jel oluflturur. ‹kinci
bir örtü gereklidir. Son derece emici oldu¤undan orta derecede ya da bol miktarda eksüda içeren yaralar için uygundur, eskarlar ya da kuru yaralarda kullan›lmamal›d›r.

Yara iyileflmesi çeflitli evrelerinden geçerken bu gereksinimlerin biri ya da di¤erini daha öncelikli yerine getirebilmek için de¤iflik bir pansuman uygulanmas› gerekebilir. Yaran›n tipine ve iyileflme sürecinin evresine göre
pansumanlar›n ifllevleri afla¤›daki gibi özetlenebilir:

Köpüklü pansumanlar az miktarda eksüda oluflturan yaralar için uygun olan ürünlerden afl›r› ölçüde eksüdal› yaralar için son derece emici yap›lara kadar de¤iflen bir yelpaze içerir. Ayr›ca sekonder pansuman olarak da kullan›labilir.

Yara tipi

Pansuman›n rolü

H‹DROJEL PANSUMANLAR

Kuru, nekrozlu, kara

Nem tutma ya da
rehidratasyon
Kuruysa nem tutma ya da
rehidratasyon
Nemliyse s›v›n›n emilmesi
Olas›l›kla kokunun emilmesi
Olas›l›kla antimikrobiyal
S›v›n›n emilmesi
Is› yal›t›m›
Olas›l›kla kokunun emilmesi
Olas›l›kla antimikrobiyal
Nem tutma ya da
rehidratasyon
Yap›flmay› önleme
Is› yal›t›m›

Hidrojel pansumanlar en çok yaran›n biçimini alabilen
amorf, yap›flkan bir madde olarak kullan›ma sunulmufltur.
Bu pansumanlar genellikle kuru ve nekrotik parçal› yaralar› nemlendirmek ve otolitik debridman› kolaylaflt›rmak
için kullan›l›r, ancak s›n›rl› miktarda eksüda emici özelli¤i de olabilir.

Sar›, nekrotik parçal›

Temiz, s›z›nt›l›
(granülasyonlu)
Kuru, az miktarda
eksüdal›
(epitelleflme var)

Cerrahi pansuman›n›n gerekliliklerinin (örn. yara iyileflmesi için nemli ortam›n korunmas›n›n yararl› oldu¤unun)
daha iyi anlafl›lmas›, kronik yara bak›m›n› iyilefltirmifltir.
Aljinatl›, köpüklü, hidrojel ve hidrokolloid pansumanlar ile belirgin bir ölçüde, buhar geçirgen filmler ve zar lar ile de önemli ölçüde a¤r›n›n azalt›labilmesi ve iyilefl-

KÖPÜKLÜ PANSUMANLAR

H‹DROKOLLO‹D PANSUMANLAR

çirmez ve hafif derecede eksüda oluflturan yaralar için uygundur. Biçim vermek kolay oldu¤undan kullan›ma elverifllidir, nemli bir iyileflme ortam› sa¤lar, baz›lar› yaran›n
sürekli gözlem alt›nda tutulabilmesini de sa¤lar. Bununla
birlikte, su buhar› kayb› eksüda oluflumundan daha yavafl
olabilece¤inden pansuman›n alt›nda s›v› birikebilir, bu da
dokunun maserasyonuna ve pansuman›n yap›flt›¤› bölgede
k›r›flmaya yol açabilir (bakteri girifli riski de vard›r). Son
zamanlarda gelifltirilen formlar›n›n gaz geçirgenli¤i art›r›lm›flt›r; baz›lar› suda çözünen antimikrobiyaller içerir.
Bu geliflmelere karfl›n, buhar geçirgen film ve zarlar genifl
ve bol miktarda eksüda oluflturan yaralar için pek uygun
de¤ildir, kronik bacak ülserlerinde hiç kullan›lamayabilir.
En çok jellerin üzerinde sekonder pansuman olarak kulla n›l›r.
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tavsiye edilmez. Framisetinli gaz bezli pansuman kullan›m›nda afl›r› duyarl›l›k insidans› yüksektir, fazla miktarda maruz kalma sonucunda framisetin emilimi ve buna
ba¤l› olarak ototoksik etki gibi sistemik etki riski vard›r;
kullan›m› k›sa süreli olmak üzere özgül endikasyonlarla
s›n›rl› olmal›d›r. Sodyum füzidatl› pansumanda afl›r› duyarl›l›k fazla sorun oluflturmazsa da sistemik antibiyotik
kullan›m›n›n gerekli olabilece¤i durumlarda (örn. kemik
enfeksiyonlar› ve yan›klar) kuramsal olarak bakteri direnci geliflmifl olmas› olas›l›¤› özellikle endifle uyand›r›r.
Klorheksidinli gaz bezli pansumanda direnç ve afl›r› duyarl›l›k olas›l›¤› yüksek de¤ilse de etkinli¤i kuflkuludur.

CERRAH‹ ABSORBANLAR
Cerrahi absorban pansumanlar›n, yaraya yap›flt›klar›ndan,
lifleri yaraya girdi¤inden ve yaray› dehidrate ettiklerinden
pek çok dezavantaj› vard›r; ayr›ca eksüda s›zmas›na olanak sa¤lad›klar›ndan enfeksiyon riski de vard›r.

Perfore filmli emici pansumanlar gazl› pansumanlar›n
kullan›m›nda ortaya ç›kan yap›flma sorunlar›n›n üstesinden gelmek üzere gelifltirilmifltir; ne var ki yaln›z hafif-orta derecede eksüdal› yaralar için uygundur, bu nedenle bacak ülserleri ya da bol miktarda k›vaml› eksüda oluflturan
di¤er lezyonlarda kullan›lmaz.
Örgülü visköz primer pansuman, eksüdal› yaralarda pa rafinli gazl› bez için bir seçenek oluflturur.
Povidon-iyotlu bez pansuman, hidrofil polietilen glikol
esasl› ve povidon-iyot emdirilmifl örgülü bir visköz pansumand›r; bu özelli¤i iyotun yaraya difüzyonunu kolaylaflt›r›r ve pansuman›n su ya da serum fizyolojik ile y›kanarak ç›kart›labilmesini sa¤lar. ‹yot genifl spektrumlu antimikrobiyal etkiye sahip olmas›na karfl›n yaradaki eksüda ile h›zla deaktive olur ve ayr›ca sistemik emilim meydana gelebilir.

Bandajlar, yap› ve ifllevlerine göre pansuman›n yerinde
tutulmas›, destek ve bask› oluflturulmas› amac›yla kullan›l›r.

KOKU EM‹C‹ PANSUMANLAR

B‹Ç‹M VER‹LEB‹LEN HAF‹F BANDAJLAR

Bu pansumanlar›n enfekte yaralardaki kokunun emilmesinde önemli bir rolü vard›r. Baz› pansumanlar bakterileri
ba¤layarak da yara iyileflmesine yararl› etkide bulunursa
da, bu etki henüz do¤rulanmam›flt›r.

Biçim verilebilen hafif bandajlar, hareket ya da kan ak›m›n› k›s›tlamaks›z›n pansuman› yaran›n üstünde tutmak
amac›yla pansuman› yerinde tutmak için kullan›l›r. Biçim
verilebilen esnek bandajlar›n elastikli¤i biçim verilebi len pamuk bandajlardan daha fazlad›r.

PANSUMAN PAKETLER‹
Pansuman paketlerinin rolü çok s›n›rl›d›r. Temiz bir alan
oluflturmakta kullan›l›r; afla¤›da belirtilen paketler pamuk
içerirse de yara üzerinde kullan›lmas› tavsiye edilmez.

GAZLI PANSUMANLAR

Hidrokolloid pansumanlar genellikle buhar geçirgen bir
filmin ya da köpü¤ün üzerinde emici bir katman fleklinde
haz›rlanm›flt›r. Üzerinde yer ald›¤› yap›n›n kapat›c› özelli¤i nedeniyle klinikte enfekte ya da afl›r› miktarda eksüda
oluflturan yaralar›n tedavisi için uygun de¤ildir, eskarlar›
yumuflatmak ya da granülasyonu art›rmak için kullan›labilir.

Gazl› (gaz bezli) pansumanlar, liflerin yap›flmas›n› önlemek için beyaz ya da sar› yumuflak parafin emdirilmifl pamuk ya da visköz liflerden yap›l›r; ancak bu amaca
k›smen eriflilmifltir ve parafinin emilimi azaltmak gibi istenmeyen bir özelli¤i vard›r. Yumuflak parafin içeri¤i
azalt›lm›fl olan ürünler emilimi daha az bozar; geleneksel
miktarda parafin içerenlerin deri greft nakli için daha uygun oldu¤u düflünülmektedir.

BUHAR GEÇ‹RGEN F‹LMLER VE ZARLAR

‹LAÇLI GAZLI PANSUMANLAR

Buhar geçirgen filmler ve zarlar su buhar› ve oksijenin
geçmesine izin verirken su ya da mikroorganizmalar› ge-

‹laçl› gazl› (gaz bezli) pansumanlar›n tümünün dezavantajlar› vard›r; yara bak›m›nda kullan›lmalar› genellikle

Bandajlar ve yap›flkanlar

ELAST‹K OLMAYAN BANDAJLAR
Elastik olmayan örgü malzemeden yap›lan bandajlar›n yerini art›k daha iyi biçim verilebilen ürünler alm›flt›r, bu nedenle rolleri son derece s›n›rl›d›r.

S‹L‹ND‹R‹K BANDAJLAR
Silindirik bandajlar, ifllevine göre çeflitli biçimlerde olabilir. Baz›lar› ortopedik alç›lar›n alt›nda kullan›l›rken baz›lar› krem ya da merhem (güçlü kortikosteroidler içerenler
d›fl›ndakiler) sürülecek bölgenin korunmas› için uygundur. Elastik tiplere biçim verilebilmesi özellikle vücudun
ulafl›lmas› güç bölgelerindeki pansumanlar›n yerinde tutulmas›nda kullan›lmas›n› sa¤larsa da, yeterli bask› sa¤lamad›klar›ndan ödemli bir kol ya da bacak ya da varis ülseri üzerinde bask› oluflturmak için tek araç olarak kullan›lmalar› do¤ru de¤ildir.

DESTEK BANDAJLAR
Krep bandaj›n çeflitli tiplerini kapsayan hafif destek bandajlar ödem oluflumunu engellemek için kullan›l›r; ayr›ca
hafif burkulmalarda ve eklemlerde destek sa¤lamak için
de kullan›l›rsa da, bu amaçl› etkinli¤i henüz kan›tlanmam›flt›r. Uzama özelli¤i s›n›rl› oldu¤undan uygun olmayan
bir bas›nç oluflturmadan hafif bir destek sa¤layabilir.
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H‹DROJEL PANSUMANLAR

Kuru, nekrozlu, kara

Nem tutma ya da
rehidratasyon
Kuruysa nem tutma ya da
rehidratasyon
Nemliyse s›v›n›n emilmesi
Olas›l›kla kokunun emilmesi
Olas›l›kla antimikrobiyal
S›v›n›n emilmesi
Is› yal›t›m›
Olas›l›kla kokunun emilmesi
Olas›l›kla antimikrobiyal
Nem tutma ya da
rehidratasyon
Yap›flmay› önleme
Is› yal›t›m›

Hidrojel pansumanlar en çok yaran›n biçimini alabilen
amorf, yap›flkan bir madde olarak kullan›ma sunulmufltur.
Bu pansumanlar genellikle kuru ve nekrotik parçal› yaralar› nemlendirmek ve otolitik debridman› kolaylaflt›rmak
için kullan›l›r, ancak s›n›rl› miktarda eksüda emici özelli¤i de olabilir.

Sar›, nekrotik parçal›

Temiz, s›z›nt›l›
(granülasyonlu)
Kuru, az miktarda
eksüdal›
(epitelleflme var)

Cerrahi pansuman›n›n gerekliliklerinin (örn. yara iyileflmesi için nemli ortam›n korunmas›n›n yararl› oldu¤unun)
daha iyi anlafl›lmas›, kronik yara bak›m›n› iyilefltirmifltir.
Aljinatl›, köpüklü, hidrojel ve hidrokolloid pansumanlar ile belirgin bir ölçüde, buhar geçirgen filmler ve zar lar ile de önemli ölçüde a¤r›n›n azalt›labilmesi ve iyilefl-

KÖPÜKLÜ PANSUMANLAR

H‹DROKOLLO‹D PANSUMANLAR

çirmez ve hafif derecede eksüda oluflturan yaralar için uygundur. Biçim vermek kolay oldu¤undan kullan›ma elverifllidir, nemli bir iyileflme ortam› sa¤lar, baz›lar› yaran›n
sürekli gözlem alt›nda tutulabilmesini de sa¤lar. Bununla
birlikte, su buhar› kayb› eksüda oluflumundan daha yavafl
olabilece¤inden pansuman›n alt›nda s›v› birikebilir, bu da
dokunun maserasyonuna ve pansuman›n yap›flt›¤› bölgede
k›r›flmaya yol açabilir (bakteri girifli riski de vard›r). Son
zamanlarda gelifltirilen formlar›n›n gaz geçirgenli¤i art›r›lm›flt›r; baz›lar› suda çözünen antimikrobiyaller içerir.
Bu geliflmelere karfl›n, buhar geçirgen film ve zarlar genifl
ve bol miktarda eksüda oluflturan yaralar için pek uygun
de¤ildir, kronik bacak ülserlerinde hiç kullan›lamayabilir.
En çok jellerin üzerinde sekonder pansuman olarak kulla n›l›r.

YAPIfiKANLI⁄I AZALTILMIfi PANSUMANLAR

619

tavsiye edilmez. Framisetinli gaz bezli pansuman kullan›m›nda afl›r› duyarl›l›k insidans› yüksektir, fazla miktarda maruz kalma sonucunda framisetin emilimi ve buna
ba¤l› olarak ototoksik etki gibi sistemik etki riski vard›r;
kullan›m› k›sa süreli olmak üzere özgül endikasyonlarla
s›n›rl› olmal›d›r. Sodyum füzidatl› pansumanda afl›r› duyarl›l›k fazla sorun oluflturmazsa da sistemik antibiyotik
kullan›m›n›n gerekli olabilece¤i durumlarda (örn. kemik
enfeksiyonlar› ve yan›klar) kuramsal olarak bakteri direnci geliflmifl olmas› olas›l›¤› özellikle endifle uyand›r›r.
Klorheksidinli gaz bezli pansumanda direnç ve afl›r› duyarl›l›k olas›l›¤› yüksek de¤ilse de etkinli¤i kuflkuludur.

CERRAH‹ ABSORBANLAR
Cerrahi absorban pansumanlar›n, yaraya yap›flt›klar›ndan,
lifleri yaraya girdi¤inden ve yaray› dehidrate ettiklerinden
pek çok dezavantaj› vard›r; ayr›ca eksüda s›zmas›na olanak sa¤lad›klar›ndan enfeksiyon riski de vard›r.

Perfore filmli emici pansumanlar gazl› pansumanlar›n
kullan›m›nda ortaya ç›kan yap›flma sorunlar›n›n üstesinden gelmek üzere gelifltirilmifltir; ne var ki yaln›z hafif-orta derecede eksüdal› yaralar için uygundur, bu nedenle bacak ülserleri ya da bol miktarda k›vaml› eksüda oluflturan
di¤er lezyonlarda kullan›lmaz.
Örgülü visköz primer pansuman, eksüdal› yaralarda pa rafinli gazl› bez için bir seçenek oluflturur.
Povidon-iyotlu bez pansuman, hidrofil polietilen glikol
esasl› ve povidon-iyot emdirilmifl örgülü bir visköz pansumand›r; bu özelli¤i iyotun yaraya difüzyonunu kolaylaflt›r›r ve pansuman›n su ya da serum fizyolojik ile y›kanarak ç›kart›labilmesini sa¤lar. ‹yot genifl spektrumlu antimikrobiyal etkiye sahip olmas›na karfl›n yaradaki eksüda ile h›zla deaktive olur ve ayr›ca sistemik emilim meydana gelebilir.

Bandajlar, yap› ve ifllevlerine göre pansuman›n yerinde
tutulmas›, destek ve bask› oluflturulmas› amac›yla kullan›l›r.

KOKU EM‹C‹ PANSUMANLAR

B‹Ç‹M VER‹LEB‹LEN HAF‹F BANDAJLAR

Bu pansumanlar›n enfekte yaralardaki kokunun emilmesinde önemli bir rolü vard›r. Baz› pansumanlar bakterileri
ba¤layarak da yara iyileflmesine yararl› etkide bulunursa
da, bu etki henüz do¤rulanmam›flt›r.

Biçim verilebilen hafif bandajlar, hareket ya da kan ak›m›n› k›s›tlamaks›z›n pansuman› yaran›n üstünde tutmak
amac›yla pansuman› yerinde tutmak için kullan›l›r. Biçim
verilebilen esnek bandajlar›n elastikli¤i biçim verilebi len pamuk bandajlardan daha fazlad›r.

PANSUMAN PAKETLER‹
Pansuman paketlerinin rolü çok s›n›rl›d›r. Temiz bir alan
oluflturmakta kullan›l›r; afla¤›da belirtilen paketler pamuk
içerirse de yara üzerinde kullan›lmas› tavsiye edilmez.

GAZLI PANSUMANLAR

Hidrokolloid pansumanlar genellikle buhar geçirgen bir
filmin ya da köpü¤ün üzerinde emici bir katman fleklinde
haz›rlanm›flt›r. Üzerinde yer ald›¤› yap›n›n kapat›c› özelli¤i nedeniyle klinikte enfekte ya da afl›r› miktarda eksüda
oluflturan yaralar›n tedavisi için uygun de¤ildir, eskarlar›
yumuflatmak ya da granülasyonu art›rmak için kullan›labilir.

Gazl› (gaz bezli) pansumanlar, liflerin yap›flmas›n› önlemek için beyaz ya da sar› yumuflak parafin emdirilmifl pamuk ya da visköz liflerden yap›l›r; ancak bu amaca
k›smen eriflilmifltir ve parafinin emilimi azaltmak gibi istenmeyen bir özelli¤i vard›r. Yumuflak parafin içeri¤i
azalt›lm›fl olan ürünler emilimi daha az bozar; geleneksel
miktarda parafin içerenlerin deri greft nakli için daha uygun oldu¤u düflünülmektedir.

BUHAR GEÇ‹RGEN F‹LMLER VE ZARLAR

‹LAÇLI GAZLI PANSUMANLAR

Buhar geçirgen filmler ve zarlar su buhar› ve oksijenin
geçmesine izin verirken su ya da mikroorganizmalar› ge-

‹laçl› gazl› (gaz bezli) pansumanlar›n tümünün dezavantajlar› vard›r; yara bak›m›nda kullan›lmalar› genellikle

Bandajlar ve yap›flkanlar

ELAST‹K OLMAYAN BANDAJLAR
Elastik olmayan örgü malzemeden yap›lan bandajlar›n yerini art›k daha iyi biçim verilebilen ürünler alm›flt›r, bu nedenle rolleri son derece s›n›rl›d›r.

S‹L‹ND‹R‹K BANDAJLAR
Silindirik bandajlar, ifllevine göre çeflitli biçimlerde olabilir. Baz›lar› ortopedik alç›lar›n alt›nda kullan›l›rken baz›lar› krem ya da merhem (güçlü kortikosteroidler içerenler
d›fl›ndakiler) sürülecek bölgenin korunmas› için uygundur. Elastik tiplere biçim verilebilmesi özellikle vücudun
ulafl›lmas› güç bölgelerindeki pansumanlar›n yerinde tutulmas›nda kullan›lmas›n› sa¤larsa da, yeterli bask› sa¤lamad›klar›ndan ödemli bir kol ya da bacak ya da varis ülseri üzerinde bask› oluflturmak için tek araç olarak kullan›lmalar› do¤ru de¤ildir.

DESTEK BANDAJLAR
Krep bandaj›n çeflitli tiplerini kapsayan hafif destek bandajlar ödem oluflumunu engellemek için kullan›l›r; ayr›ca
hafif burkulmalarda ve eklemlerde destek sa¤lamak için
de kullan›l›rsa da, bu amaçl› etkinli¤i henüz kan›tlanmam›flt›r. Uzama özelli¤i s›n›rl› oldu¤undan uygun olmayan
bir bas›nç oluflturmadan hafif bir destek sa¤layabilir.
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Ek 7: Yara bak›m ürünleri ve elastik çoraplar

YÜKSEK KOMPRESYON BANDAJLARI

‹LAÇLI BANDAJLAR

Bu ürünler büyük varislerin, posttrombotik venöz yetersizli¤in, venöz bacak ülserlerinin ve ortalama boydaki kol
ve bacaklarda oluflan yayg›n ödemin tedavisinde gerek
duyulan ileri derecede bask›y› oluflturmak için kullan›l›r.
Bu bandajlar› kullanan kiflinin ürünlerin elastik özelliklerini bilmesi ve dikkatle aflamal› bask› sa¤lama tekni¤inde
deneyimli olmas› gerekir. Bu ürünlerin yanl›fl kullan›m›
eflit olmayan ve yetersiz bask› ya ya da tehlikeli düzeyde
bask›ya yol açabilir. Özellikle arteriyel hastal›k olan kol
ve bacaklarda bask›n›n yanl›fl kullan›m› sonucunda deri ve
dokularda (baz› vakalarda amputasyon gerektiren) fliddet li nekroz meydana geldi¤i bildirilmifltir; bu nedenle, distal
nab›zlar güçlü de¤ilse, kompresyon tedavisinden önce
Doppler testi yap›lmal›d›r.

Çinko macunlu bandaj bacak ülserlerinde standart tedavilerden biri olmay› sürdürmektedir ve bir haftaya kadar
yerinde kalabilir; genellikle venöz ülserlerin tedavisinde
kompresyon ile birlikte kullan›l›r.
Çinko macunlu bandajlar kronik egzema gibi kronik likenleflmifl deri hastal›klar›nda katran ya da ihtamol ile
birlikte de (etkisi daha hafif oldu¤undan ihtamol ye¤lenir)
kullan›l›r. Ayr›ca hafif egzemal› deri bozukluklar›nda
kalamin ile birlikte kullan›l›r (ancak kliokinolün eklenmesi duyarl› bireylerde iritasyona yol açabilir).

ÇOK YÜKSEK PERFORMANSLI
KOMPRESYON BANDAJLARI
Bu bandajlar yüksek kompresyon bandajlar›ndan bile daha fazla bas›nç uygulayabildi¤inden yukar›da belirtilen s›k› uyar›lar aynen geçerlidir. Kullan›mlar› en büyük ve en
fazla ödemli olan kol ve bacaklarla s›n›rl›d›r.

YAPIfiKAN BANDAJLAR
Elastik yap›flkan bandajlar varis tedavisinde bask› ve
kaburga ve klavikula k›r›klar›yla eklem yaralanmalar›nda
destek sa¤lamak için kullan›l›r. Ayr›ca venöz ülserlerin tedavisinde çinkolu bandajla birlikte kullan›lm›flt›r, ancak
duyarl› bireylerde deri reaksiyonlar›na yol açabilir ve iyileflme için yeterli bask›y› sa¤layamayabilir; bask›, di¤er
kompresyon bandajlar›n›n sa¤lad›¤› bask›dan anlaml› ölçüde daha düflüktür.

KOHES‹F BANDAJLAR
Kohesif bandajlar deriye de¤il kendilerine yap›fl›r ve s›radan elastik bandajlar›n yerinden oynayabilece¤i, yap›flkan bandajlar›n ise uygun olmad›¤› sporla ilgili kullan›l›fl
yerlerinde destek sa¤lamak amac›yla kullan›l›r. Ne var ki,
yüksek gerilim geliflen yerel alanlar›n eflitlenmesi nedeniyle bandaj›n sarmallar› aras›nda hareket kayb› olabilece¤inden ve buna ba¤l› turnike etkisi meydana gelebilece¤inden uygulan›rken dikkat edilmelidir. Arteriyel hastal›k
kuflkusu varsa kullan›lmamal›d›r.

CERRAH‹ YAPIfiKAN BANTLAR
(FLASTERLER)
Yap›flkan bantlar pansumanlar›n eklemler ve vücudun
oynak bölgelerinde yerinde kalmas›n› sa¤lamak için kullan›l›r. Özellikle kauçuk içerenler olmak üzere bu bantlar
duyarl› bireylerde iritasyona ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir; bu sorunun üstesinden gelebilmek için sentetik flasterler gelifltirilmifl, ancak bunlar da kimi zaman
reaksiyonlara yol açm›flt›r. Yap›flkan bantlar örtücü nitelikte olduklar›ndan deride maserasyona neden olabilir.
Turnike etkisi yaratmamak için bu bantlar› gerilim alt›nda uygulamamak gerekir. Eklemler üzerine uygulanacaklarsa, bezin maksimum uzama alan›n›n kol ya da baca¤›n
hareketi yönünde olmas›n› sa¤layacak flekilde yönlendirilmeleri önem tafl›r.

YAPIfiKAN PANSUMANLAR
Yap›flkan pansumanlar (‘ada pansumanlar’ olarak da adland›r›l›r) yaln›zca küçük yaralarda s›n›rl› bir role sahiptir.
Antiseptik eklenmesi yarar sa¤lamaz ve duyarl› bireylerde
deride iritasyona yol açabilir.

KAPATICI PANSUMANLAR
Deri kapat›c› fleritler ufak kesik ve laserasyonlarda dikifl
yerine kullan›l›r.

Elastik çoraplar

Hastan›n elastik çorap alabilmesi için doktorun miktar›
(tek ya da çift), ürünü (aksesuarlar dahil) ve bask› s›n›f›n›
(I, II ya da III) belirtmesi gerekir.

