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הגנת העור מפני ציוד מיגון אישי בהתמודדות עם מגפת הקורונה 

EPUAP, הנחיות  ה-  לחץ  לטיפול בפצעי  וירוס הקורונה, הוציא האיגוד האירופאי  במסגרת ההדבקה ההמונית המתרחשת בעקבות התפרצות 
והמלצות למניעת נזקי עור שונים (קרעי עור, פצעי לחץ, פצעי חיכוך וגירויי עור שונים) בקרב אנשי מקצוע, הנגרמים כתוצאה משימוש מוגבר 

בציוד מיגון אישי כמו משקפי מגן, מסכות וכפפות. 
העור משמש כקו ההגנה הראשון נגד פתוגנים ונתון כל העת להשפעה של כוחות מכניים וכימיים הפועלים עליו, כך שמאפייני ההגנה שלו משתנים 

ועשויים להיפגע, במיוחד תוך שימוש אינטנסיבי בציוד מיגון אישי כפי שמתחייב בתקופה זו.
מהמידע שנאסף עד כה, עולה כי 56.9% מאנשי הצוות שעשו שימוש במסיכת פנים מסוג N95, דיווחו על התפתחות של פצעי אקנה, 51.4% 

דיווחו על דלקות עור שונות ו-35.8% דיווחו על פריחה. 
העור עצמו משמש כמשטח המופעל עליו חיכוך כתוצאה מציוד המגן האישי. מקדם החיכוך (מוגדר ככוח הפועל במגע בין שני גופים) מושפע 
מהחומר ממנו עשוי ציוד המגן, עוצמת הלחץ על העור, מאפיינים מכניים של העור, סוג התנועה על העור, לחות העור והסביבה. מכיוון שבתקופה 
זו ציוד המגן האישי מצוי כל שעות היום על הגוף, אין נידוף יעיל של לחות והעור נשאר רטוב לאורך זמן. תופעה זו גורמת להגדלת מקדם החיכוך 

ויצירת עומסים גדולים על העור עד כדי נזקים כפי שהוזכרו לעיל. 

על בסיס המידע שנאסף עד כה, נוכל לתת שתי המלצות בסיסיות וחשובות:
1. טיפול נאות בעור לפני ואחרי השימוש בציוד מיגון אישי- קרמים על בסיס שומני בעלי תכולת לחות גבוהה ו- Barrier's (חיץ, חסם) שונים 

מקטינים את מקדם החיכוך בכך שהם מוסיפים שומן לשכבת המגע ומפחיתים את הלחות.
2. שימוש בחבישות שונות להפרדה בין ציוד המיגון האישי והעור שבאזורי ההדבקה/לחץ/חיכוך- השימוש בחבישות מתקדמות למניעת לחץ הוכח 
במחקרים שונים. יש לקחת בחשבון שלא כל החבישות המתקדמות יבצעו הפחתת לחץ רצויה. ככלל, ניתן לומר שרצוי ששכבת ההגנה תהיה דקה, 
לא טראומטית בעת ההסרה, תספח לחות וחשוב שתתאים עצמה בצורה מלאה לקווי המתאר של העור, זאת על מנת להבטיח אטימה איכותית של 

המסכה או כל ציוד מגן אחר שבשימוש.
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מניעה וטיפול
 בפצעי לחץ

קווים מנחים

1. הגנה על העור-
יש למרוח על העור, בנקודות המגע הקריטיות- אוזניים, אף, מצח, עצמות הלחי- קרם לחות או כל תכשיר הגנה אחר לעור, רצוי כאלה המבוססים על סיליקון 
או פולימרים אקריליים. חשוב לשים את שכבת ההגנה כשעה לפני תחילת השימוש בציוד המיגון האישי כדי שהשומן מהקרם או מה -Barrier לא יפריע לאטימת 

הציוד על העור ולא יגביר את מקדם החיכוך במיוחד על האף. 
2. בחירת ציוד המגן בהתאם לרמת הסיכון ולאנטומיה של הגוף- 

הימנעו מאטימה בכוח רב מדי של ציוד המגן האישי (מתוך כוונה לייצר אטימה מלאה), כדי לא לייצר לחץ וכוחות חיכוך מוגברים בנקודות המגע, שיביאו בוודאות 
גבוהה יותר לנזקי עור שונים. התאם את ציוד המגן לצורת האף או הפנים לפני הלבישה הסופית של הציוד. חשוב מאוד שלא תחושו באי נוחות כלשהי בשום 

נקודת מגע בין העור לבין הציוד. 
3. שימוש בחומרי חבישה-

•  רחצו ויבשו את הפנים, במיוחד בנקודות המגע של העור עם ציוד המיגון האישי. 
ורכות על בסיס סיליקון.   זו הם חבישות קצף דקות  חיתכו את החבישה בהתאם לנקודה עליה אתם רוצים להגן. כאמור, החומרים המועדפים למשימה    •
אטומות. חבישות  שאלו  מכיוון  ההדבקה  באזור  גבוה  וחום  לחות  עומס  להיווצרות  סיכון  לקיחת  תוך  הידרוקולואיד  חבישות  הן  טובה  הפחות  החלופה     

•  השימוש חייב להיות ברציפות תוך הערכה ופיקוח על מנת למצוא את הפתרון המתאים לכל איש מקצוע בנפרד.
•  השמת החבישה על האזורים המתאימים תוך שהיא מתוחה ללא מתח רב מדי אך במידה כזו שתימנע כפלים וקמטים בחבישה.

•  לאחר לבישת ציוד המגן האישי, ודאו כי אין לחץ או מתח מוגבר באזורי המגע.
•  בידקו את האטימה של ציוד המגן האישי עם החבישה ועם העור. 

4. שחרור לחץ-
יש לוודא כי בכל החלפת משמרת, ניתן זמן התארגנות מספק ליישום מיטבי של הוראות אלה. כמו כן, לאחר תום המשמרת יש להוריד את כל ציוד המגן כדי 

לשחרר את הלחץ והמתח בהם היה נתון העור כל הזמן. יש להקפיד על הפסקה של 4 שעות לפחות ללא לחץ על האזורים הרלוונטיים.
5. ניקוי העור-

לאחר סיום המשמרת יש להוריד את ציוד המיגון האישי ואת חבישות ההגנה. לאחר רחיצת ידיים יש לנקות את הפנים והצוואר בצורה יסודית. שימוש במים 
וסבון או סליין לשטיפת העור, תוך תשומת לב רבה לנקודות שהיו בחיכוך ולחץ עם ציוד המיגון והסרת עודפי שומן. יבשו את הפנים ומרחו קרם לחות. טיפול 

בעור באופן קבוע יחזק את איזורי הסיכון ויספק הגנה טובה יותר לאורך זמן. 

פרקטיקות לטיפול

1. על מנת לוודא הגנה מיטבית על העור, אנו ממליצים להשתמש ב- Cavilon Non Sting Barrier Film, המגיע בספריי, במטושים או במגבונים חד פעמיים, 
המבוסס על תרכובת פולימרית של סיליקון ופלסטיסייזר. לעור הפנים מומלץ להשתמש באפליקטורים מסוג מטוש או מגבון. שכבת ה- Cavilon מייצרת חיץ בין 
העור לבין הגורם המזיק, מונעת רטיבות ולחות עודפת ובשל כך מקטינה את מקדם החיכוך כדי לייצר פחות כוחות של מתח, גזירה וחיכוך על העור. להסרת 

שכבת ה- Cavilon מומלץ להשתמש במסיר דבק רפואי. 
2. שימוש בחומרי חבישה- אנו ממליצים על שימוש בחבישות סיליקון מתקדמות כגון Mepilex Transfer ו- Mepilex Lite. אלו חבישות ספוג רכות, גמישות 
ודקות, ניתנות לגזירה ולהתאמה מיטבית על העור גם באזורים בעיתיים, בעלות יכולת ספיגה וניהול לחות מיטבית. חבישות אלה הן בעלות שכבת דבק סיליקוני 

Safetac, המייצרת הדבקה עדינה-אך-איכותית ומונעת טראומה וגירוי בעת הסרת החבישה מהעור.
3. לטיפול בעור שכבר נפגע (פריחה, קרע עור, תגובה דלקתית), אנו ממליצים להשתמש במשחת דבש L-Mesitran Ointment. משחה זו מכילה 48% של 
דבש רפואי המסייע במניעה ובטיפול בזיהום, אבץ אוקסידנטי (Zinc Oxide) החיוני לבנייה מחדש של העור, קלנדולה, אלוורה, וויטמין C ו- E העוזרים לשיקום 

מהיר של עור פגום. 
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 Barrier -1. שימוש ב
(חסם, חיץ) להגנה על העור

למניעת עודף לחות ויצירת סביבת 
לחות אופטימלית

2. הפחתה של כוחות גזירה, 
חיכוך ולחץ

שימוש בחבישות ספוג רכות 
ודקות בעלות שכבת דבק 

סיליקוני א-טראומטי. יש להימנע 
משימוש בחבישות אטומות

3. שחרור לחץ ומתח 

שינוי מיקום המסכה וציוד המיגון 
כל 4 שעות כדי למנוע לחץ וחיכוך 

ממושך

4. ניקוי יומי של העור

יש להסיר בסיום כל משמרת את 
שכבת ה-Cavilon והחבישה, 

ולנקות ביסודיות את העור 
והצוואר במים וסבון

Cavilon -להסרת שכבת ה)
מומלץ להשתמש במסיר דבק 

רפואי)

המלצה לשימוש 
Cavilon NSBF -ב

Barrier סיליקוני היוצר חיץ 
בין העור לבין ציוד המגן, 

מבוסס על תרכובת פולימרית 
של סיליקון ופלסטיסייזר.

לעור הפנים מומלץ להשתמש 
באפליקטורים בצורת מטוש 

או מגבון

חבישות ספוג רכות בעלות 
שכבת דבק סיליקונית 

Safetac המפחיתה סיכון 
לטראומה לעור בעת ההסרה

 L-Mesitran Ointment משחת דבש
לטיפול בנזקי עור

אזורים בסיכון- גשר האף, מצח, 
עצם הלחי

יש לוודא אטימה איכותית של 
ציוד המגן על החבישה, אך לא 

חזקה מדי כדי לא לייצר עודף 
לחץ וחיכוך

 Prevention Protocol MAD 23/3/2020, על-   מבוסס 
Logie Dennis, Lector VIVES University College

המלצה לשימוש בחבישות
 Mepilex Transfer,

Mepilex Lite

אזורים בסיכון- גשר האף, מצח, 
עצם הלחי, אוזניים
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שינוי מיקום המסכה וציוד 
המיגון כל 4 שעות


