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 נדבר היום זריםע המידע מאגר של מסייעת טכנולוגיה פודקאסט ל הבאים ברוכים שלוםאלון :

 רקב ענת את הזמנו כך לצורך .רפואי בטקסטיל שימוש באמצעות לחץ בפצעי וטיפול מניעה על

 הסיכון להפחתת המיועדים לבוש ופרטי סדינים המשווקת טקסדמ חברת של השיווק מנהלת

  ענת שלום .לחץ לפצעי

   אלון שלוםענת :

 .טקסדמ חברת  לע בבקשהספרי לנו ענת אלון :

 עוסקים אנחנו סוכנויות פרינס גור מחברת כחלק שנים חמש לפניחברת מדטקס הוקמה ענת :

 לתחום גם להתרחב ורצינו ,הטקסטיל בתחום וחידושים בטכנולוגית שנה 20 מעל במשך

 .רפואי בטקסטיל התמקדות תוך הרפואי

 .הטקסטיל בתחום שמומחים לאנשים הרפואי בתחום שמומחים אנשים בין משלב שלנו הצוות

 איכות מבחינת וגם שלו הרפואית הפעילות מבחינת גם נבדק משווקים שאנחנו מוצר כל

 בשינוי בעזרהו לחץ בפצע וטיפול ניעהבמ מתמקדים אנחנו כרגע מיוצר הוא  שממנו הטקסטיל

 להתהפך להם שקשה באנשים מדובר בין אם. בתנועה מוגבליםש לאנשים במיטה תנוחה

 במידה להתהפך יכולת בכלל להם שאין באנשים מדוברובין אם  בעזרה והמעוניינים במיטה

  .נוסף אדם של עזרה ונדרשת

 הוא המשמעותיים הגורמים אחד .גורמים של משילוב גרמיםנ לחץ פצעיש יודעים אנחנואלון :

 או הוא כאשר או .יושב או שוכב המטופלש בעת העור על שמופעלים וחיכוך גזירה כוחות

 מסייע הוא ואיך בו מיוחד מה ?ארפריקטההפ בד על לנו לספר יכולה את. נחמ משנים המטפל

 ?לחץ פצעי במניעת

 

 שמאוד שימ דמוי בבד  מדובר .פטנט יו על בד הפארפריקטה  הוא בד שרשום  בשמחהענת:  

 סוג בגלל גם חלק מאוד היא בכך שהוא בד  שלו הייחודיות ?שבו הייחודיות מה .למגע נעים

 כוחות וגם חיכוך גם משמעותית מפחית הוא ולכן .ריגהאה סוג בגלל וגם רוגהוא א שממנו הבד

 .גזירה

 שנעשו טווח ארוכי במחקרים מחקרית הוכח הגזירה וכוחות חיכוךה של מהפחתה כתוצאה

 פצעי של צרותבהיוו 84% עד של הפחתה שיש . מדעיים בעיתונים פורסמו שנים חמש לאורך

  .לחץ

 .זה מבד העשויים מוצרים משווקתמדטקס   חברת רק בישראל
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 ,קיימים פצעים בריפוי ובעזרה לחץ פצעי יוצרותה בהפחתת משמעותית הצלחה בעקבות

 ,במסמך. NICE לו שקוראים אנגליתה הבריאות ארגון ידי על עמודים 27 בן מסמך םפורס

 ועוזרים  לחץ  פצעי היווצרות מונעים הטקרפרפא חברת של מוצרים מדוע מסביר הארגון

 את להראות מנת על חשבונו על נוספים מחקרים כרגע מבצע הוא בנוסף ,קיים פצע בריפוי

 קטהארפרפ במוצרי בשימוש הכספי החיסכון

 לעומת חיים מסכנת ואף, גדול בסבל כרוכה וכמובן גבוהה מאוד לחץ בפצעי הטיפול עלות

 .נגיש במחיר נמכריםפארפרקטה ש מוצרי

 ?לכרית ציפיתאו כ למזרון סדיןכ בבד להשתמש ניתן ענת  :אלון 

 הסדין את להחליף יכולים והם ,שלהם בפשטות הוא המוצרים של הגדול היתרון בוודאיענת : 

 על מולבש שהוא בכך הוא הסדין של הגדול היתרוןבסדין.  תחילנ .הקיימים תציפיאו את ה

 מונע הוא במגע אתו באים הגוף איברי שכל מכיוון. במגע איתו באים הגוף איברי כל וכך המזרון

 .הגוף בכל קיים בפצע מטפלו לחץ פצע היווצרות

 

 של המיטה וגודל לסוגין מותאם דהס .היום עליו ישן שהמטופל הסדין את מחליף הסדין

 בית מיטת ,מתכווננת, סטטיתיטה מ, זוגית מיטה או יחיד מיטתב מדובר אם בין ,המטופל

 .חולים

 כביסים סדינים כי לציין חשוב .גומי ללא סדיןו ,גומי עם סדין סדינים: של סוגים שני קיימים

 .חוזר לשימוש וניתנים

 פארפרקטה. בציפית סטנדרטית ציפית החלפת של פשוט פתרון היא  לכרית ציפיתה גם

 .בקרקפתאו  באוזנייםקיים  בפצע מטפלת או לחץמונעת פצע  תציפיה

 ?לחץ פצעי מונע שהוא לעובדה מעבר ?בסדין לשימוש נוספות תועלות יש ענת אלון :

 ומוגדר  במיטה תנוחה על שינוי  משמעותית הוא מקל  חלק שהסדין מיוצר מבד  מכיוון כן ענת :

 םהש לאנשים גם ין מקל על שינוי בתנוחה דהס. ) מסייע בניידות (  mobility assistance-כ גם

 .גדול מאמץ מהם  דורש הדבר אך להתהפך מצליחים אך עדיין מצליחים בתנועה מוגבלים

 אנשים .משמעותית פחתי במיטה תנוחה לשנות מנת על מהם שיידרש המאמץ בסדין בשימוש

 להקל יכולה בסדיןסדין  החלפת של פשוט כך כל פתרון כמה עד האמינו לא הסדין את שניסו

 .במיטה תנוחה לשנות הנדרש במאמץ עליהם
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 לעזרה ונדרשים בעצמה נוחהת לשנות יכולים שאינם באנשים שמטפל מי על מקל הסדין בנוסף

 הוא בעצמו להתהפך יכול שאינו אדם להפוך שנדרש שהמאמץ  יודעים אנחנו .נוסף אדם של

 .לשעתיים אחת לפחות אותו להפוך חשוב לחץ פצע למנוע מנת לעשואנחנו יודעים  גדול מאוד

 שיידרש המאמץ את משמעותית מפחית הוא, אדם באותו המטפל על משמעותית מקל הסדין

 שמופעל והכאב הלחץ על יקל הדבר כוח פחות שיופעל  מכיוון .אותו להפוך מנת על להפעיל

 .למטפל וגם למטופל גם קלהה קיבלנו. אותו שהופכים אדם על

 כגון מוסדיות למסגרות גם מתאים שהוא או ביתית למסגרת רק מתאים הסדין .מעולהאלון :

 ? חולים ובתי אבות בתי

 בתי כמו ובמוסדות חולים בבתי וגם ביתית במסגרת גם בעולם בשימוש נמצא ענת : הסדין 

 מחקרים .נמוכה עלותו כולל בחישוב ולכן, חוזר ולשימוש לכביסה ניתן הסדין .מוגן ודיור אבות

 שמוצרי פארפריקטה  הוכיחו שנים חמש לאורך רפואיים במוסדות ונערכו תועלת-עלות שבדקו

 .לחץה פצע שיעור את 84% -במפחיתים 

 שעלות מכיוון המוסדות של העלויות את משמעותית מפחיתה לחץ פצעי בשיעור הפחתה

 פארפריקטה במוצרי השימוש. למטופל רב בסבל כרוכה וכמובן גבוהה מאוד לחץ בפצע הטיפול

 .בסבל והפחתה בעלויות ירידה הוכיחה רפואיים במוסדות 

 בד הפארפריקטה ?  של לבישים יישומים ישהאם   ענתאלון : 

קרסול ה גרב של הייחודיות הפארפריקטה. מבד עשוי ותחתון קרסול גרבגם   קיימים ענת: 

 למטופל נוחים לא ומאוד פוחיםהם נו בשוק היום שנמכרים עקב יגנלמ בניגוד .שלה בנוחות היא 

 תנועה תמאפשר  פארפרקטה שלרסול הק גרב .אותה להזיז יכולת לאל הרגל לו את ,מקבעים 

 במגוון קיימת קרסול גרב .רגילה גרבמ יותר אפילו אותה ולהסיר בלגרו מאוד , וקלהרגל של

 שני קיימים  המטופל של הנעליים מידתל היא מותאמת ו  extra large עד small -מ גדלים

 .סקוטש עם קרסול גרב עם סקוטש לא קרסול גרב של גרבי קרסול :  סוגים

 של היווצרות פחיתהמ קרסול גרב קיים לחץ פצע של בריפוי עוזרת קרסולה גרבש לכך בנוסף

 שהפצע שוחוש לחץ פצע בעבר שחווה למי וגם לחץ פצעהיווצרות  מ שחושש למי גם לחץ פצע

 .יחזור

 .קיים בפצע לטיפול או באגן לחץ פצע היווצרות למניעת מיועד והוא ייחוד מוצרהוא  התחתון גם

 וניתן כביס שהוא וכמובן מידות מגווןוב ולגברים לנשים המותאמים סוגים במגוון קיים הוא

  .חוזר לשימוש

 ?הבד של היעילות אודות שנערך המחקר על קצת להחליף יכולה אתלון : ענת א
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 2016 בשנת פרסםו .חולים בתי במספר 2011-2015 בשנים שהתבצע במחקר מדובר ענת :  

 .wounds uk המדעי בעיתון

 שיפתחו חשש והיה אלו חולים בבתי מאושפזים לחולים שהיו נתנו פארפריקטה  קרסול גרבי

 לפני רפואיים מוסדות באותם שהתפתחו השוו את מספר פצעי הלחץ במחקר .בעקב לחץ פצע

 בחמש הרפואיים מוסדותשהתפתחו באותם  צעי הלחץ פ מספר לעומת הקרסולגרב ב השימוש

 .הקרסול גרביב השתמשו בהם המחקר שנות

 של התפתחותאף   על דווח ולא בעקב לחץ בפצעי 84% של הפחתה הראו המחקר תוצאות

 פארפריקטה.   במוצרי השימוש בזמן 4-ו 3 דרגה לחץ פצע

 חיסכון ונמצא בעלויות החיסכון גם נבדק פצעי לחץ, למינימום המטרה יעד גתשלה בנוסף

 חיסכון ונמצא לחץ בפצע הטיפול בעלות הקרסול גרב של עלותה הפחתתמ שחושב משוער

 .בשנה פאונד אלף 200-כ של

 לחץ בפצעי הסיכון את להפחית יכול מוכחת שבצורה מוצר על כאן מדברים אנחנו כלומראלון: 

 .בכסף חוסך גם והוא לחץ פצע של הריפוי זמן את לשפר יכול

 .נכון ענת :

 במניעת יתרונותיו ועל הפארפריקטה בד על לנו שנתת החשוב המידע על תודה ענת לוןא

 מזרונים על נדבר הבאה בפעם מנח. שינוי לצורך בו שנעשה בשימושו צעי לחץ לפ הסיכון

 להתראות. לחץ פצעי למניעת

 

 ניתן ללחוץ כאן למגוון  המוצרים של חברת מדטקס
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