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Procedura în doi pași utilizând MatriDerm® de 2 mm
Imediat ce se obține o bună vascularizare a matricei, poate avea loc grefarea finală într-o procedură secundă, utilizînd grefa parțială.
Această procedură poate fi urmată atunci când este prezentă o vascularizație minimă a plăgii, dacă este preferată o procedură de recoltare de 
autogrefă sau dacă alte comorbidități împiedică închiderea imediată a plăgii.

Pregătirea patului plăgii
Urmați instrucțiunile prezentate pentru procedura de aplicare într-un sigur pas

Aplicarea MatriDerm®

Urmați instrucțiunile prezentate pentru procedura de aplicare într-un sigur pas

Aplicarea pansamentului 
- Aplicați pansament ce nu aderă peste folia de MatriDerm®. Pansamentul trebuie să se suprapună peste piele 1 
cm - Pansamentul secundar se va aplica conform Procedurii intr-un singur pas

Aplicarea grefei partiale de piele
- Grefa partială
 de piele poate fi aplicată peste folia de MatriDerm® ulterior formării țesutului de granulație în structura matricei. În cele mai multe 
cazuri este suficientă o perioadă de 5-6 zile. Totuși, dacă este necesar, se poate aplica terapia cu presiune negativă pentru încă 5-6 zile. - 
Nivelați țesutul de granulație și asigurați hemostaza
- Aplicarea bandajului și concluziile finale vor fi similare cu cele descrise în procedura de aplicare într-un singur pas.

Procedurile de aplicare MatriDerm®

Specificații:
În momentul primei schimbări a pansamentului, plaga va avea o culoare pală. Deși suspiciunea ar fi că grefa nu mai este în general stratul de baza este 
încă prezent, el fiind sursa de dezvoltare a celulelor epiteliale. Re-evaluați plaga în momentul celei de-a doua schimbări a pansamentului.
- Plaga poate să nu fie la fel de roz ca în cazul unei grefe de piele parțiale simple, fără substituent dermal.
Acesta nu este un indiciu al unei vascularizari insuficiente, ci indică prezența matricei MatriDerm® în plagă. 

NOTĂ: Mențineți hidratată folia de MatriDerm® până la momentul aplicării GPLD asigurând un mediu umed sigilat ermetic 

(ex.: cu ajutorul presiunii negative) 

 !
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Metoda CryoSafe este o procedură proprie MedSkin dezvoltată pentru a 
păstra și îmbunătății proprietățile naturale ale biomaterialelor și pentru 
a le transpune în soluții medicale desăvârșite. MatriDerm este o matrice 
dermală, dezvoltată cu ajutorul tehnologiei TRC, ce asigură regenerarea 
tisulară printr-o procedură într-un singur pas.  

Science you can feel

Toate recomandările menționate în acest material sunt cu titlu informativ și nu se doresc a fi imperios aplicate fără a respecta protocolul 
medical propriu fiecarui spital în parte. Vă rugăm, de asemenea, să consulați Instrucțiunile de utilizare MatriDerm®.

Instrucțiuni de utilizare

Procedură de regenerare tisulară - într-un singur pas. 
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Procedura într-un singur pas utilizând MatriDerm® de 1 mm
În cazul aplicării procedurii într-un singur pas, MatriDerm® este imediat acoperit cu grefă de piele liberă despicată (STSG)

- Debridați corespunzător astfel încât patul plăgii să rămână curat, bine 
vascularizat iar eventualele țesuturi necrozate să fie îndepărtate
- Dacă este cazul, indepărtați țesutul fibros cicatrizat
- Dacă este cazul, pregătiți marginile plăgii netezind țesutul de granulație - 
Obtineți hemostaza conform metodei preferate de chirurg: ex.: soluție salină 
+ adrenalină; procedura de cauterizare ușoară
- Irigați și curățați corespunzător conform protocolului medical local 
utilizând soluție salină sau oricare altă soluție indicată de medicul curant

Aplicarea pansamentului

- Aplicați un pansament non-aderent peste grefa partială. Pansamentul trebuie 
să se suprapună cu pielea pe o zonă de 1 cm 
- Dacă este necesar puteți aplica un pansament cu ioni de argint pentru a 
preveni infecțiile

Utilizați un pansament adițional în funcție de cerințele specifice (ex.: 
localizarea și nivelul de exudat de la nivelul plăgii)

Procedura de aplicare a MatriDerm®

- Se recomandă aplicarea matricei uscate. Dacă se utilizează mai mult de o 
folie, acestea se vor suprapune pe o suprafață de aproximativ 2 - 3 mm.
- Decupați folia în forma plăgii pentru a se potrivi perfect
- Hidratați folia în plagă utilizând soluție salină sau soluție Ringer. Acestea 
trebuie să fie menținute la temperatura camerei
- Asigurați-vă că folia MatriDerm® aderă pe toată suprafața plăgii
- Îndepărtați cu atenție bulele de aer formate la aplicarea foliei 

NOTĂ: Nu utilizați antiseptice pe bază de iod și nu debridați cu agenți enzimatici atunci când aplicați MatriDerm®, deoarece 
matricea de colagen și elastină se poate deteriora. Spălați plaga corespunzător pentru a îndeparta acest tip de agenți în cazul în care 
doriți să aplicați matricea MatriDerm®.

 !

Procedura de aplicare a grefei parțiale de piele
- Utilizați o grefă partială cu grosimi optime de 0,15 sau de 0,2 mm
- Grefele ce nu sunt meșate dau rezultate mai bune din punct de vedere estetic 
(fenestrați ușor grefa)
- Meșați grefa partiala dacă este cazul (ex.: zona de recoltare este limitată) - Cu 
cât grefa este mai puțin meșată cu atât rezultatele estetice sunt mai 
mulțumitoare = optim 1:1,5
- Grefa de piele trebuie să ia contact direct cu matricea MatriDerm®- Între 
marginile plăgii și grefa partială nu trebuie să existe spații libere

- Fixați GPLD de MatriDerm® utilizând metoda agreată (ex.: sutură, 
copci, adeziv)
- Dacă este necesară utilizarea mai multor foi MatriDerm®, se recomandă 
suprapunerea perfectă cu GPLD pe toată suprafața

Concluzii
- Mențineți grefa hidratată în permanență
- Pansamentul se va schimba pentru prima dată dupa 5-7 zile (pentru a se evita 
dislocarea grefei)
- Suprafată de contact non-aderentă poate ramane aplicată
- Pansamentul se va schimba la fiecare 5-7 zile 

Hidratarea matricei MatriDerm®

Evoluția plăgii după 12 zile de tratament

Plagă formată în urma excizării unui melanom malign pe suprafața scalpului 
- în prealabil a fost utilizat tratamentul cu presiune negativă timp de 7 zile

Decuparea STSG

Aplicarea terapiei cu presiune negativă

Fixarea GPLD cu adeziv tisular (Histoacryl)

Aplicare uscață a matricei anterior decupării foliei MatriDerm®

Aplicarea pansamentului non-aderent peste grefa partiala de piele

A) În cazul utilizării tratamentului cu presiune negativă
- Aplicați pansamentul imediat după fixarea grefei de piele
- Incepeți terapia continuă la un nivel de 75 mmHg dacă plaga este poziționată 
într-o zonă sigură fără forțe de forfecare sau la 125 mmHg daca este utilizată 
intr-o zonă unde aceste forțe sunt prezente sau in zone extrem de conturate. 
Presiunea mai ridicată poate ajuta la menținerea grefei în poziția inițială.
- A se vedea instrucțiunile privind măsurile de protecție a pielii în cazul utilizării 
tratamentului cu presiune negativă

B) În cazul utilizării unui pansament convențional
- Aplicați 3-4 straturi de pansament și fixați, dacă este cazul
- Umectați cu soluție salină astfel încât MatriDerm® și grefa partială să se 
mențină hidratate
- Este obligatorie fixarea sigură cu bandaj pentru a favoriza integrarea matricei și 
pentru a se evita deplasarea acesteia din poziție
- În cazul în care este necesar, imobilizați zona plăgii cu atele
- Mențineți pansamentul sau terapia pentru o perioadă de 5-7 zile pentru un 
rezultat optim

Pregătirea patului plăgii

Etape opționale în procesul de pregătire a patului plăgii
Terapia cu presiune negativă poate fi utilizată pentru a pregăti patul plăgii stimulând astfel formarea țesutului de granulație și minimizând 
zonele de expunere a unor structuri precum tendoane, oase, etc.  
În cazul în care plaga este infectată, utilizati terapia cu presiune negativă pana la eliminarea infecției. A se vedea Instructiunile de utilizare.
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