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?ng d?ng tia Plasma l?nh trong ?i?u tr? v?t th??ng là m?t trong nh?ng k? thu?t tiên ti?n ?ang ???c nhi?u B?nh vi?n l?n, B?nh vi?n
tuy?n Trung ??ng. M?i ?ây, t?i các khoa S?n B?nh vi?n Vi?t Nam - Thu? ?i?n Uông Bí ?ã áp d?ng ?i?u tr? v?t th??ng cho ph? n? sau
sinh b?ng ph??ng pháp Plasma l?nh. ?ây là ph??ng pháp ?i?u tr? v?t th??ng sau sinh tiên ti?n nh?t hi?n nay v?i nh?ng tác d?ng v??t
tr?i nh?: Gi?m ?au, gi?m phù n?, ch?ng nhi?m khu?n v?t th??ng, kích thích tái t?o t? bào giúp v?t th??ng mau lành mà không ?nh
h??ng ??n c? ch? ti?t s?a c?a m?.

C? ch? ho?t ??ng c?a ph??ng pháp Plasma l?nh?
Tia Plasma l?nh g?m nhi?u thành ph?n ho?t ch?t ch?a oxy, nit?, ion, electron, b?c x? UV...có tác d?ng phá v? ho?c xâm nh?p qua màng t?
bào, tiêu di?t, ?c ch? ho?t ??ng c?a vi khu?n, vius và n?m; Tia Plasma l?nh kích thích s? phát tri?n c?a t? bào s?ng và nguyên s?i, kích thích tái
t?o bi?u mô và s? hình thành m?ch máu m?i. Vì v?y nh?ng v?t th??ng ???c ?i?u tr? b?ng Plasma l?nh bi?u bì m?c r?t t?t, v?t th??ng nhanh li?n,
h?n ch? ?? l?i s?o...

?i?u d??ng chi?u tia plasma l?nh ?i?u tr? v?t th??ng cho ph? n? sau sinh t?i khoa ?i?u tr? theo yêu c?u

Plasma l?nh ???c ch? ??nh cho các tr??ng h?p:
- V?t th??ng thành b?ng sau m?
- V?t khâu t?ng sinh môn
- V?t th??ng phù n?
- V?t th??ng lâu lành
- V?t th??ng nhi?m trùng
- V?t th??ng do b?ng
- V?t loét do t? ?è
- T?n th??ng vùng áp xe vú
Các bác s? khuy?n cáo Plasma l?nh không ???c s? d?ng trong các tr??ng h?p:
- Ng??i b?nh ?ang s? d?ng máy t?o nh?p
- Ng??i b?nh ?ang có d?u hi?u suy hô h?p, tru? m?ch, s?c.
- V?t th??ng vùng m?t, tai
Thi?t b? chi?u tia Plasma l?nh ???c s? d?ng t?i B?nh vi?n Vi?t Nam - Thu? ?i?n Uông Bí:

Máy Plasmamed ???c s? d?ng t?i B?nh vi?n ?i?u tr? v?t th??ng sau sinh

Máy phát tia plasma l?nh Plasmamed d?a trên nguyên lý h? quang tr??t hi?n ??i nh?t hi?n nay v?i nhi?t ?? tia, ?? dài và ???ng kính tia ???c
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ki?m soát ch?t ch? giúp t?i ?u hi?u qu? s? d?ng. Tr?c khu?u v?i thi?t k? các kh?p thông minh cùng tr?c ??i tr?ng giúp vi?c v?n hành ???c linh
ho?t và t?i ?u hoá, mang l?i hi?u qu? ?i?u tr? cao. Máy tích h?p các c?m bi?n hi?n ??i nh?t trong vi?c ki?m soát dòng khí, áp su?t, cùng h? ?i?u
hành thân thi?n, tr?c quan, giúp các thao tác ??n gi?n ti?t ki?m th?i gian.

V?i nh?ng ?u ?i?m trên, Máy Plasmamed ???c B?nh vi?n Vi?t Nam - Thu? ?i?n Uông Bí l?a ch?n trong vi?c ?i?u tr? v?t th??ng cho ph? n? sau
sinh t?i các khoa S?n, nh?m mang l?i hi?u qu? ?i?u tr? cao nh?t cho các s?n ph? khi sinh t?i B?nh vi?n.
L?ch trình chi?u tia plasma t?i các khoa S?n c?a B?nh vi?n:
- ??i v?i s?n ph? có v?t m? l?y thai: Chi?u tia Plasma t? ngày th? 2 ??n ngày th? 5 sau m? (4 l?n chi?u- m?i ngày 1 l?n)
- ??i v?i s?n ph? sinh th??ng có c?t và khâu t?ng sinh môn: Chi?u tia Plasma ngay sau ?? và ngày th? 2 (2 l?n chi?u- m?i ngày 1 l?n)
***L?u ý:
- Th?i gian m?i l?n chi?u: 180 giây
- Áp d?ng chi?u tia sau ph?u thu?t l?y thai ho?c sinh th??ng 6 gi?.
- Trong m?t ngày có th? chi?u tia 2 l?n ?? t?ng hi?u qu? ?i?u tr?.
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