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pel Dr . MESTRES PUIG

L'adaptacio dels sous procedimcnts de cura a la petita ci-
rurgia simplificant-los i lent-los assequibles al practic quo mol-
tes voltes no conipta anrb gaires mes recursos que la bona
coluntat, es el quo m'ha impulsat a presentar aquesta comuni-
cacio. En ella exposare breument els elements de cura que use
des de 1916 en els easos mes torrents de la pritetica quirurgica
rural i que es reduixen a una solucio antiseptica, a un apbsit i
drenatges.

La .solucio.-Despres dels treballs de Delbet, Carrel, Dakin,
Rosenbleth, Meyer, Duret, Dubaud, Brisard i altres on cerca del
proferent mitja qufmie esterilitzador de les ferides iufectades,
pot afirmar•se quo fins ara el millor element amb que es conip-
ta per a la curacio d'elles i fins per a evitar la seva infeccio ©s
el cloy despres d'una solucio d'hipoclorit (sosa, magnesia,
talc, etc.), obrent en contacte fntim i persistent sobre els teixits
infoctats o amb solucio de continu'itat facil a la infeccio.

Tres son les conditions que deuen reunir les solutions d'hi-
poclorit per a lograr plenament is seva finalitat.

I.a El grau clorometric suficient per a esterilitzar els tei-
xits seas lesionar-los. No contenir clor Iliure.

2.a La rnanca d'alcali per a evitar els nocius efectes de caus-
ticitat.

3.a L'estabilitat do la solucio per a poder esser usada amb
eficacia fins cert temps despres de preparada.

Amb Is formula de Dakin, especialment la modificada per
Dufresne, la mes goneralitzada, especialment, previa valoracio
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sulfat de magnesia corre,ponent uu litre de solucio d'hipoclo
rits procedint, com so suposa, del mode que s'ha indicat.

Aquesta solucio ds tan o mds estable que la de Carrel
Dakin preparada segons formula do Dufresne i mds rica en

clor ja quo el seu grau clorometric oscil•la entre 0.55 i 0'60, i
menys mutable quo ]'anterior respecte al valor clorometric del
clorur de ealg que s'utilitza en la composicio de la mateixa.

Potser no frueixi de tau poder disolvent sobre els teixits
necrosats corn la d'ltipoclorit de sosa. mos sa accio eutrofica i

histogenica la fa encara mds recomanable corn a cura humida
profilitetica i quan es td d'obrar sobre pells tendres o facilment
irritables, i teneu d'usar-se cures de llarga durada.

S'ha dit quo el poder desinfectant de l'hipoclorit de magnesia
es inferior al de sosa i que el coeficient de cicatritzacio miuva

amb el seu us. Pere dire que aquestes objections no poden

referir se a l'hipocloit de magnesia per quo tingui de magnesia

sino per l'escas valor clorometric do les solutions uti,itzades
en for les observacious (el liquid Delbet, 18 gr. do clorur de
talc, per litre, el de Meyin, 25).

Mds a pesar d'aixu, quan les feridos presenten molts claps
d'oliutinacio procedeixo a ]o que qualifico de gran nnetej(t del
mode segii.ent: En un irrigador es posa un litre d'aigua amb 100
o 120 gr. d'aigua oxigenada a 1 o 10 volums, i on altre aparell

semblant un litre de la solucio d'hipoclorit de magnesia. Es
renta printer la ferida amb uu petit raig do solucio oxigenada
per a que el desprendintent d'oxigeu faci mds iutimameut pene-

trable per totes les petites onfroctuositats de la ferida la solucio

d'hipoclorit. Desprds, es yenta la ferida sirnultaniantent amb els

dos raigs de liquid i coin cada moleeula do 0 en despren altra

de Cl es posy amb pot temps en llibertat un notable voouni

d'aquest gas i els seus efectes destructors dels teixits esfacolats

i esterelitzauts del terieny es fan, ben tost apreciables.

Los irrigations d'hipoclorits no les aeonsello continues i

com una vulgar cura humida, sino en forma de descarregues

intermitents, cada 2 o 4 bores segons la intensitat de la infeccio

i l'abunditncia do toixits mortificats.

Quan no hi hagi peril] de despeudre grosses glevos es con-

venient comencar la descarrega a bona pressio i acabar-la suau-

ment antb la iutbibicio I'apOsit. L'irrigacio deu durar fins quo el

liquid ragi clar.
Si l'embenament no fa mala olor, i les temperatures son
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baixes, es convenient espaiar les cures , cada 2, cada 3 dies, pero

quan hi hagi grossa infeccio , molts claps necrotics per a elimi-
nar o el drenatge sigui deficient deu renovar - se at menys una
vegada el dia i procedir a la gran neteja que he descrit abans•

L IAsit . Fs condicio indispensable per a t'exit de la aura
d'hipoclorits un aposit que pornreti el tacit contacte del liquid
desinfectant per tots els ambits de la solucio do contiuultat dels
teixits i laciliti el drenatge de la ferida tot i per• metent una peti-
te estancacio del liquid desinfecant ( drenatge do sobreeixidor).

Aquestes conditions les compleix la eura de gassa parafina-
da, sigui el tub gr•os de Lumiere o mes facil encara compreses a
petites bander de gassa do dos dobles que poden parafinar-se
at moment d ' usar-les sumergint-les en

Parafiua . . . . . . . . . 125 grams
Vaselina . . . . . . . . . 20

segons formula de Mortier i Desnoix, posada pr•eviamont at bany

Maria i millor• en un recipient d'alumini escallat olectricantont.

Per a assogurar la pernteabilitat deu fenestrar-se la gassa

aixi preparada alnh petits tallets do 2 a 4 mil•linletres on series

alterues do verticals i horitzontals separades unes d'altres

5 a 7 centimetres.

Aquest aposit es col•loca sobre la ferida o part lesionada

format petites canals mes alnples per la part mes alta, mes

ajustades pwr la part mes baixa a fi de formar potit diposit de

retencio . Aixi aquest aposit compleix el Noble paper de aposit

i de drenatge nplieable a forides planes mes o menys extenses i

pot infectades , a forides dais (t its procurant Ilavors quo so-

bressurti la gassa parafinada mig o un centimetre de la punta

del dit fornlant el quo on diriont boca rte cure . Sobre aquesta

gassa s'hi col•loquen tiles compreses de gassa esteril o de coto

---Si pot ser no Itidrofil - procurant quo Ia boca de tutee sots

quodi tapada per dos o tres dobles do gassa. s'embe to hen fluix

amb poques voltes de bena o s'ajusta anlb ones tires d'aglu-

tinant.

Quan es feridos still mes foudes o allfructuoses , es col•loca

at luig d' elles un petit plat de gassa parafinada que sobrepassi

el uivell dels teixits circurndants, despres es cohreix el conjunt

de la ferida anth dog o tres dobles do gassa parafinada fenestra-

da. Tambe pot usar - se en aquest cas, un tub de goma. En

ambdos casos deu procurar - se que la gassa o tub sobressurtin

per la part alla forrnant el que en (lie boca do cura facilment
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asse(luiI) Ie a la cinuIa de I'irrigador o xeriuga,i quo Ia part rues
baixa quedi coberta,-pero cuidant do que no s'obstrueixi -
per I a 2 centimetres do la gassa palatinada quo cobreix el
conjunt de la ferida formant teulada.

is convenient no cobrir els ombenanletts do telex imper-
meables pot-6 per a ovitar a I'hivern el mal efecte d'una oxcessi-
va refrigeracio do Ia part lesionada pot cobrir-se do coto see
o uta trauel•la.

l'so tambe com a drenatgs ols his do soda o trill coin a com-

plement de I'aposit drenatge i del drenatge tubular mes no es

el nlou objeet.e detallar l'aplicacio d'aquostes cures a cada cas

concret.

U tstf el que he (lit per a concloure:
I.' Per a la curacio do Is forides infectades i per a ovitar

is iufeccio de Ios lnatoixes es el mitjit predileete les solutions
d'hipoclorits sells cloy ni alcali Mures.

2.a El liquid Carrel-Dakin reuneix aquestes conditions,

Hies per la facilitat do preparacio, sa major elasticitat respects

al factor clor entpleat on la solucio, la major toleritncia do I'or-

ganisme per n la magnesia i la maraca de toxieitat a dosis Oils

es molt rocomanable per ,Is pritctics i quan es to d'obrar alnb

persistencia o sobro polls prou tondres o irritables la solueio

d'hipociorit do magnesia segons formula modificacio del doctor

Duret.

:3.' For a accentuar el sou poder disolvont sohre els teixits

necrosats i fer ties eficac l'accio esterilitzant del cloy don
usar-se sintultanfantent I'aigua oxigeuada i I'hipoclorit de mag-

nesia.

4." L'aposit tees convenient per a aquestes cures es el pa-

rafinat quo fa Molts cops a I'ensems de protector i drenatge.

o.' I,,- complement obligat d aquesta cura el drenatgo

tubular o filiforuie.

I)iscussio: Dr. Colvelanvt.

f s molt d'agrair I'estudi quo ha fet ci Dr. MIestre, do l'apli-

eacio a la cura humida amb 1'Ilipoclorit de magnesia silnultane-

jant-la amb In cura parafinada.

Crec que donaru molt bon rosultat a la cura de in petita

cirurgia de la pell (flits i mans) felicitant per aixo at Sr. contu-

nicant.


