
زخم فشاری



81:سن•

مذکر : جنس•

بیمارستان بهارلو: بیمارستان•

زخم بستر :نوع زخم•

تروکانتر راست:محل زخم•

26/03/1393:شروع درمانتاریخ •

11/04/1393 :تاریخ پایان درمان•

روز16 :طول دوره درمان•

اسپری سیلوسپت وفوم  : پانسمان ها•

کیتوهیل



28:سن•

• مرد: جنس

بیمارستان بهارلو: بیمارستان•

زخم بستر :نوع زخم•

ساکروم:محل زخم•

27/08/1395:شروع درمانتاریخ •

27/09/1395 :تاریخ پایان درمان•

روز30 :طول دوره درمان•

توپودر، کیتوکاویتی، ژل دبرید، کی: پانسمان•

ژل کیتوهیل



81:سن•

مرد: جنس•

(قم)سرپایی: بیمارستان•

بسترزخم  :نوع زخم•

ساکروم:محل زخم•

20/04/1395:شروع درمانتاریخ •

25/06/1395 :تاریخ پایان درمان•

روز65 :طول دوره درمان•

–د ژل دبری–اسپری سیلو سپت : پانسمان•

چسب کیتوترانس–کیتوپودر 



70 :سن•

مرد: جنس•

(ارومیه)سرپایی  :بیمارستان•

زخم فشاری :نوع زخم•

تروکانتر راست:زخممحل •

29/11/1393 :شروع درمانتاریخ •

29/12/1393 :تاریخ پایان درمان•

روز30 :طول دوره درمان•



77 :سن•

زن: جنس•

سرپایی :بیمارستان•

زخم فشاری :نوع زخم•

ساکروم:زخممحل •

01/04/1393 :شروع درمانتاریخ •

27/07/1393 :تاریخ پایان درمان•

روز105 :طول دوره درمان•



سوختگی



69:سن•

مرد: جنس•

سرپایی:بیمارستان•

زخم سوختگی درجه سه: زخمنوع •

دست راست:زخم محل •

14/01/1398 :شروع درمانناریخ •

23/02/1398 :تاریخ پایان درمان•

روز40 :طول دوره درمان•

یتو ژل ک, ,ژل دبرید, سیلوسپت سوختگی: پانسمان •

هیل 



46:سن•

مرد: جنس•

سرپایی:بیمارستان•

زخم سوختگی درجه دو: زخمنوع •

پای چپ:زخم محل •

05/08/1394 :شروع درمانناریخ •

10/10/1394 :تاریخ پایان درمان•

روز65 :طول دوره درمان•



35 :سن•

مذکر: جنس•

سرپایی  :بیمارستان•

زخم سوختگی  :زخمنوع •

دست راست :زخممحل •

15/11/1395 :شروع درمانناریخ •

30/11/1395 :تاریخ پایان درمان•

روز15 :طول دوره درمان•

ریداسپری سیلوسپت، ژل کیتوهیل، ژل دب: پانسمان•



31 :سن•

زن: جنس•

سرپایی :بیمارستان•

زخم سوختگی  :زخمنوع •

صورت :زخممحل •

1396/12/10:شروع درمانناریخ •

1396/12/27 :پایان درمانتاریخ •

روز17:طول دوره درمان•

کار اسپری سیلوسپت، ژل هیدروژل، کیتواس: پانسمان•

1روز 

12روز 

17روز 



54: سن•

زن: جنس•

سوختگی: نوع زخم•

انگشت دست راست: محل زخم•
1395/5/6:درمانتاریخ شروع •

1395/5/11:درمانتاریخ پایان •

روز5: طول دوره درمان•
اسپری سیلوسپت، ژل کیتوهیل، گاز وازلینه: پانسمان•

1روز 

2روز 

5روز 



13: سن•

مرد: جنس•

سوختگی: نوع زخم•

پای چپ: محل زخم•
97/3/4:درمانتاریخ شروع •

97/3/31:درمانتاریخ پایان •

روز28: طول دوره درمان•
اسپری سیلوسپت، ژل دبرید، ژل کیتوهیل، کیتوپد : پانسمان•

1روز 

11روز 

28روز 



37: سن•

مرد: جنس•
(با الکل) سوختگی : نوع زخم•

ناحیه باالتنه: محل زخم•

شهدای یافت آباد: بیمارستان•
1397/07/02: تاریخ شروع درمان•

1397/07/16: تاریخ پایان درمان•

روز14: طول دوره درمان•

لاسپری سیلوسپت سوختگی، ژل دبرید، ژل کیتوهی: پانسمان•

1روز 

6روز 

14روز 



زخم دیابتی



64 :سن•

مونث: جنس•

ایت اهلل کاشانی :بیمارستان•

دیابتیکزخم  :زخمنوع •

انگشت های پای چپ :زخممحل •

30/6/1395 :شروع درمانتاریخ •

30/8/1395 :تاریخ پایان درمان•

روز60 :طول دوره درمان•

یل، ژل دبرید، کیتو پودر، کیتوه: پانسمان•

کلسیم آلجینات



74:سن•

زن: جنس•

(قم)سرپایی: بیمارستان•

دیابتی :نوع زخم•

پاشنه ی پا:محل زخم•

20/08/1395:شروع درمانتاریخ •

30/09/1395 :تاریخ پایان درمان•

روز40 :طول دوره درمان•

–د ژل دبری–اسپری سیلو سپت : پانسمان•

کیتوترانس پد



81:سن•

مرد: جنس•

بهارلو: بیمارستان•

دیابتیکزخم  :نوع زخم•

پاشنه ی پای راست:محل زخم•

05/03/1395:شروع درمانتاریخ •

20/03/1395 :تاریخ پایان درمان•

روز15 :طول دوره درمان•

توهیلژل دبرید، سیلوسپت، ژل کی: پانسمان•



25:سن•

مونث: جنس•

سینا: بیمارستان•

دیابتیکزخم  :زخمنوع •

پای راست:محل زخم•

05/03/1395:شروع درمانتاریخ •

20/03/1395 :تاریخ پایان درمان•

روز15 :طول دوره درمان•

توهیلژل دبرید، سیلوسپت، ژل کی: پانسمان•



58:سن•

مرد : جنس•

سینا: بیمارستان•

پای دیابتی :زخمنوع •

انگشتان پای چپ:محل زخم•

1396/09/14:شروع درمانتاریخ •

1396/12/23:تاریخ پایان درمان•

روز99:طول دوره درمان•

انس پد، ژل کیتوهیل، ژل دبرید، پد دبرید، کیتو تر: پانسمان•

تکلسیم آلجیناابزوربنت، اسپری سیلوسپت، کیتو 



45:سن•

زن: جنس•

سینا: بیمارستان•

پای دیابتی :زخمنوع •

روی پای چپ:محل زخم•

1396/09/26:شروع درمانتاریخ •

1396/11/15:تاریخ پایان درمان•

روز49:طول دوره درمان•

د، اسپری ژل کیتوهیل، ژل دبرید، پد دبرید، کیتو ترانس پ:پانسمان•

کلسیم آلجیناتسیلوسپت، 



48:سن•

مرد: جنس•

سینا: بیمارستان•

پای دیابتی:زخمنوع •

چپشصت پای :محل زخم•

1396/04/09:شروع درمانتاریخ •

1396/10/16:تاریخ پایان درمان•

روز69:طول دوره درمان•

ابزوربنت، تو ترانس پد، اسپری سیلوسپت، کیژل دبرید، کیتو : پانسمان•

کلسیم آلجینات



33:سن•

مرد: جنس•

سینا: بیمارستان•

پای دیابتی :زخمنوع •

پای راست  :محل زخم•

1396/10/16:شروع درمانتاریخ •

1397/02/15:تاریخ پایان درمان•

روز  118:طول دوره درمان•

یلوسپت، کیتو ترانس پد، اسپری سدبرید، ژل کیتوهیل، ژل :پانسمان•

آلجینات، گاز وازلینهکلسیم ابزوربنت، کیتو 



59:سن•

مرد : جنس•

سینا: بیمارستان•

پای دیابتی:زخمنوع •

کف پای چپ:محل زخم•

1396/10/13:تاریخ شروع درمان•

1397/01/20:تاریخ پایان درمان•

روز62 :طول دوره درمان•

ت، اسپری ژل دبرید، پد دبرید، کیتو ترانس پد، کیتو ابزوربن:پانسمان•

سیلوسپت، کلسیم آلجینات



81:سن•

مرد: جنس•

فیروزگر: بیمارستان•

پای دیابتی :زخمنوع •

انگشتان پای راست:محل زخم•

1396/11/23:شروع درمانتاریخ •

1396/11/28:تاریخ پایان درمان•

روز  5:طول دوره درمان•

اسپری سیلوسپت، پدکیتو کیتوهیل، ژل :پانسمان•



57:سن•

زن  : جنس•

بهارلو: بیمارستان•

پای دیابتی :زخمنوع •

روی انگشت شصت پا:محل زخم•

1396/12/25:شروع درمانتاریخ •

1397/01/25:تاریخ پایان درمان•

روز30:طول دوره درمان•

وهیل، اسپری سیلوسپت ، ژل کیت: پانسمان•

دکیتو پودر، کیتوترترانس پژل دبرید، 



52:سن•

زن: جنس•

بهارلو: بیمارستان•

پای دیابتی :زخمنوع •

کف پای چپ:محل زخم•

1396/03/20:شروع درمانتاریخ •

1396/06/10:تاریخ پایان درمان•

روز83:طول دوره درمان•

وهیل، اسپری سیلووسپت، ژل کیت: پانسمان•

ژل دبرید، کیتو پد ، کیتو زورب



71:سن•

مرد: جنس•

بهارلو: بیمارستان•

پای دیابتی :زخمنوع •

انگشت شست پا:محل زخم•

1396/07/09:شروع درمانتاریخ •

1396/09/04:تاریخ پایان درمان•

روز55:طول دوره درمان•

وپد، ژل کیتوهیل، سیلوسپت، کیت: پانسمان•

دبرید



60:سن•

زن: جنس•

فیروزگر: بیمارستان•

پای دیابتی: نوع زخم•

پای چپ: محل زخم•

1396/02/01: درمانشروع تاریخ •

1396/02/22: درمانپایان تاریخ •

روز21: درمانطول دوره •

اسپری سیلوسپت، ژل کیتوهیل، ژل دبرید: پانسمان•

1روز 

21روز 

10روز 



60: سن•

مذکر: جنس•

کلینیک ضایعات نخاعی جالیی پور: بیمارستان•

پای دیابتی: نوع زخم•

پای چپ: زخممحل •
روز  42: دوره درمانطول •

زوربنت، ژل اسپری سیلوسپت، پد دبرید، کیتوترانس پد،کیتواب:  پانسمان•
کیتوهیل، کلسیم آلجینات

1زوز 

34روز 

42روز 



59: سن•

مونث: جنس•

فیروزگر: بیمارستان•

پای دیابتی: نوع زخم•

پای راست: زخممحل •
روز26: دوره درمانطول •

زوربنت، ژل اسپری سیلوسپت، پد دبرید، کیتوترانس پد،کیتواب: پانسمان•
کیتوهیل، کلسیم آلجینات

1روز 

14روز 

26روز 



47: سن•

مرد: جنس•

پای دیابتی: نوع زخم•

پای راست: محل زخم•
:تاریخ شروع درمان•

:تاریخ پایان درمان•

روز49: طول دوره درمان•
د، کیتوپودر اسپری سیلووسپت، ژل دبرید، ژل کیتوهیل، کیتوپ: پانسمان•

1روز 

24روز 

49روز 



64: سن•

زن: جنس•

پای دیابتی: نوع زخم•

پای چپ: محل زخم•
:تاریخ شروع درمان•

:تاریخ پایان درمان•

روز47: طول دوره درمان•
، ژل کیتوهیل، اسپری سیلوسپت، کیتوپد، ژل دبرید: پانسمان•

کیتوپودر،کیتو ابزوربنت

1روز 

21روز 

47روز 



تصادفی



روز اول

After 27 days of treatment

درمان67روز 

درمان27روز 

28 :سن•

مرد: جنس•

بیمارستان شریعتی:بیمارستان•

تروماتیک:نوع زخم•

روی پای چپ:محل زخم•

03/05/1384 :درمانشروع ناریخ •

11/06/1384 :تاریخ پایان درمان•

روز67: درمانطول دوره •



16 :سن•

زن: جنس•

بیمارستان معیری:بیمارستان•

زخم در اثر تصادف:نوع زخم•

پاشنه ی پای راست:محل زخم•

29/08/1389 :درمانشروع ناریخ •

09/10/1389 :تاریخ پایان درمان•

روز40: درمانطول دوره •



58 :سن•

مرد: جنس•

(قم)سرپایی :بیمارستان•

تروماتیک :نوع زخم•

شست پای راست :محل زخم•

22/09/1392 :شروع درمانناریخ •

20/11/1392 :تاریخ پایان درمان•

روز58 :طول دوره درمان•



دبرید



71: سن•

زن: جنس•

بهارلو: بیمارستان•

بستر: نوع زخم•

ساکروم: محل زخم•

1397/04/26 :ناریخ شروع درمان•

1397/05/26:تاریخ پایان درمان•

روز31: طول دوره درمان•
توپودرژل کیتوهیل، اسپری سیلوسپت، کیتوپد، ژل دبرید، کی: پانسمان•

1روز 

11روز 

31روز 



65 :سن•

مرد: جنس•

شهدای تجریش :بیمارستان•

زخم دیابتیک و نوروپاتیک :نوع زخم•

ساق پاها :زخممحل •

26/7/1385 :شروع درمانناریخ •

17/9/1385 :تاریخ پایان درمان•

روز20 :طول دوره درمان•



first day of treatment

روز اول

روز شانزدهم

After 27 days of treatmentپایان درمان

19 :سن•

مرد: جنس•

ارتش501:بیمارستان•

انفجار مین:نوع زخم•

کف پای راست:محل زخم•

10/10/1385 :درمانشروع ناریخ •

07/11/1385 :تاریخ پایان درمان•

.روز، زخم آماده ی گرفت شد27طی: درمانطول دوره •



نیکو طالچیان77: سن•

زن: جنس•

بهارلو: بیمارستان•

بستر: نوع زخم•

پاشنه پای چپ: محل زخم•
1396/03/14:درمانتاریخ شروع •

1396/04/06:درمانتاریخ پایان •

روز23: طول دوره درمان•
اسپری سیلوسپت، ژل کیتوهیل، ژل دبرید، کیتوپد: پانسمان•

1روز 

16روز 

23روز 



53: سن•

مذکر: جنس•
:  بیمارستان•

پای دیابتی: نوع زخم•

سر : محل زخم•

تصادفی:نوع زخم •
1399/1/20:درمانتاریخ شروع •

1399/03/18:درمانتاریخ پایان •

روز60: طول دوره درمان•
کیتوهیل،ژل دبرید،کیتوپد،سیلوسپتژل : پانسمان•

1روز 

2روز 

5روز 


