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Bőrgyógyászati szempontból az Unguentum ad vulnera
FoNo

VII.

alkalmazása

lábszárfekélyek

gyakorlatilag hatályon kívül helyezi az Unguentum ad

lábszárfekélyek kezelésére modern, ún. intelligens

FoNo

alkalmazását.

VII.

Ennek

lábszárfekélyek

során.

jelentőségű

kiadásának elektronikus változata. Az új FoNo

vulnera

kezelése

kiemelt

Léteznek

a

magisztrális

készítmény

kötszerek, a sebkezelésben az alginát típusú és az ún.

bőrgyógyászati

jelentősége

foam típusú kötszerek alkalmazhatóak, azonban az

kezelése

során

azonban

nem

elhanyagolható.

érintett populáció bizonyos részénél az intelligens
kötszerek nem hoznak jelentős változást a sebkezelés

A változtatások mögött gyógyszerbiztonsági, illetve

betegbiztonsági szempontok állnak, miszerint:

során. Az intelligens kötszerek kiválasztása az adott

seb állapotának pontos meghatározásával lehetséges,
az

 a bórsav hámhiányos területről jól felszívódhat,

unguentum

ad

vulnera

alkalmazása

minden

sebtípus esetén alkalmazható és az eredmény minden

 akár mérgező mennyiség is abszorbeálódhat a

sebtípus esetében hatékony, emellett a terápiás
költsége nagyságrendekkel kisebb, mint az intelligens

sérült bőrfelszínről,

kötszereké. A napi gyakorlat során törekszünk a
 szisztémás toxicitása, reprodukció-,

legkorszerűbb irányok követésére, mind az orvos- mind

 és utódkárosító hatása is lehet.

a gyógyszerésztudományokban, azonban a régebbi
készítmények hatékonysága sem elhanyagolható.

Cél
Eredmények

Megvizsgálni az Unguentum ad vulnera FoNo VII.
magisztrális készítmény hatékonyságát ulcus crurisos

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a

betegeken. Igazolni, hogy a fekélyes sebek kezelése

lábszárfekélyek kezelésére az Unguentum ad vulnera

esetén

a

betegek

életminőségének

javítása

érdekében - az előny-kockázat mérlegelése mellett az Unguentum ad vulnera FoNo VII. napjaink terápiás

FoNo VII. az egyik leghatékonyabb készítmény. Az
intelligens kötszerek és az Unguentum ad vulnerával
átitatott

protokolljából nem száműzhető.

kötszerek

hatékonyságát

összehasonlítva

hasonló szívóerőt véltünk felfedezni. Az eredmények

Módszer
Fotódokumentáció
lábszárfekélyek

segítségével

tükrében a két terápia típus hasonlóan hatékony,

bemutatni

feltisztítását,

bőrgyógyászati fekvőbeteg osztályon.

a

kezelését

azonban költséghatékonysági szempontból a „ szalbór”
sokkal kedvezőbb a betegek számára.

