
Chcesz wiedzieć więcej o podciśnieniowym  
leczeniu ran w chirurgii naczyniowej?

Kompleksowe rozwiązanie  
w podciśnieniowej  
terapii ran. 



“Terapia 
podciśnieniowa 
Vivano® to 
narzędzie, które 
może poprawić 
bezpieczeństwo 
oraz jakość 
powszechnie 
stosowanych 
procedur 
chirurgicznych”

Dr. Guillaume MAXANT
Director of Vascular Surgery, 
Haguenau Hospital Centre FRANCE

Od początków podciśnieniowego leczenia ran w latach 2000, rozwój 
tej terapii przynosi ogromne korzyści. Pozwala ocalić kończyny zagrożone 
amputacją z powodu ran przewlekłych. Ratuje pacjentów z zakażeniami 
pooperacyjnymi lub zespołem ciasnoty przedziałów powięziowych. Zmienia 
procedury chirurgiczne tak bardzo, że zabiegi zakrycia ran wolnym płatem  
w znacznym stopniu zniknęły z naszej praktyki (za wyjątkiem onkologii). 

Tak, jak w przypadku wszystkich technologii, terapia podciśnieniowa 
ewoluuje w kierunku obniżania kosztów a także odkrywania nowych 
wskazań do jej stosowania. Wcześniej uważana za terapię ratunkową, 
stosowaną w drodze wyjątku, obecnie stała się rutynowym postępowaniem. 
Początkowo stosowana wyłącznie w leczeniu ran, obecnie terapia ta znalazła 
swoje zastosowanie w zapobieganiu ich powstawania wraz z zapobieganiem 
innym powikłaniom na zamkniętych nacięciach chirurgicznych. 

Nasze najnowsze doświadczenia z zastosowaniem terapii podciśnieniowej 
obejmują dwa obszary: stosowanie na zamkniętych nacięciach  
po amputacji kończyny dolnej, oraz po amputacji na wysokości 
śródstopia z obecną infekcją. W pierwszym przypadku, znacząco 
obniżyliśmy wskaźnik amputacji i poprawiliśmy wyniki pacjentów.  
W drugim przypadku, pomimo infekcji, ocaliliśmy wolny płat, co pozwoliło na 
wykonanie zespolenia wtórnego w ciągu dwóch tygodni od zabiegu,  
czyli w czasie zdecydowanie krótszym niż był do tej pory potrzebny.

Te dwie metody są jedynie przykładami jak stosujemy terapię podciśnieniową. 
Poza zabiegami ratującymi, musimy też wziąć pod uwagę terapię 
podciśnieniową Vivano® jako narzędzie poprawiające jakość 
i bezpieczeństwo powszechnie wykonywanych zabiegów 
chirurgicznych. Można wykorzystywać wiele technik (weźmy pod uwagę 
jego zastosowanie na przeszczepiane fragmenty skóry lub przeszczepy  
z wykorzystaniem wolnego płata itp.). Należy również uwzględnić wpływ 
tej terapii na koszty medyczne, w szczególności jej wykorzystanie do 
optymalizacji rekonwalescencji pooperacyjnej.

Urządzenie Vivano® cechuje wytrzymałość i skuteczność, a także 
potencjał obniżania kosztów leczenia. Jest kluczowe dla poprawy jakości 
leczenia.



Intuicyjny interfejs 
Ułatwia ustawienia ciśnienia                                                                                       
w trybie ciągłym lub 
przerywanym (zmiennym) 

Cicha praca urządzenia
Nieuciążliwy dla pacjenta odgłos 
pracy urządzenia *

Vivano®
System z technologią Multi Lumen 
pomaga w codziennej praktyce

Łatwa kontrola terapii 
na wyświetlaczu
Kontrola docelowego ciśnienia 
oraz szczelności z wyświetlanymi 
kolorowymi symbolami

Nowe urządzenie Vivano 
® Tec PRO:

Precyzyjne ustawienie 
parametrów terapii
Szeroki zakres ustawień  
od -20 do-200 mmHg z przyrostem 
co 5 mmHg1 33dB; potwierdzony poziom hałasu nie wywołujący zaburzeń snu wynosi 34,24 dB, 



Hydrofilm®

•  Niezawodne przyleganie, 
szczególnie wskazane przy 
terapii podciśnieniowej

Vivano® Tec Port
•  Płaski i elastyczny
•  Dobre uszczelnienie nawet w miejscach 

trudnych do aplikacji  (np. na stopie)

Zestaw opatrunkowy Vivano ® Med

Vivano®Med Foam
•  Wspomaga formowanie się ziarniny & zapewnia łatwość 

zdejmowania opatrunku 
•  Dostępny w formie bez perforacji & cienkiej, perforowanej, 

ułatwiającej aplikację

Poznaj korzyści technologii “Multi Lumen“:
• Skuteczna redukcja wysięku
• Precyzyjna kontrola aplikowanego ciśnienia 
• Ograniczenie ryzyka niedrożności, co zwiększa bezpieczeństwo  
 oraz komfort pacjenta.

Atrauman® Silicone
Umożliwia  nieurazowe usunięcie 
opatrunku, używany przy nacięciach 
chirurgicznych jako warstwa  
kontaktowa

Vivano®Med White Foam: 
Zachowuje wilgotne środowisko oraz 
chroni odkryte delikatne struktury 

Vivano®Med Gel Strip: 
Wspomaga szczelność 
opatrunku w trudnych do 
aplikacji miejscach

Asortyment uzupełniający



NPWT w Państwa praktyce

Jakie są cele terapii podciśnieniowej w zakresie chirurgii naczyniowej? 

Holistyczne podejście do pacjenta wymaga rozważenia i opanowania wszystkich czynników, które mogą 
zagrozić gojeniu się ran. NPWT, będąc częścią terapii holistycznej, jest narzędziem, które aktywuje  
i wznawia proces gojenia, zwłaszcza, choć nie tylko, w przypadkach, gdy tradycyjne i nowoczesne metody 
opatrywania ran nie przynoszą pożądanych rezultatów. 

Cele leczenia, jak również kryteria zakończenia terapii, powinny być jasno określone.1 

Przygotowanie łożyska rany oraz cele leczenia NPWT 

• Ograniczenie wysięku oraz zmniejszenie obciążenia bakteryjnego
• Poprawa unaczynienia łożyska rany
• Pobudzenie proliferacji komórek
• Zmniejszenie obrzęku tkanek otaczających ranę

Efekty

• Eliminacja  możliwych do usunięcia czynników hamujących gojenie i kontrola ryzyka infekcji
• Stymulacja tworzenia się zdrowej tkanki ziarninowej
• Zachowanie integralności skóry 
• Zbliżanie do siebie i zamknięcie brzegów rany oraz zmniejszenie napięć poprzecznych w przypadku 

terapii zamkniętych nacięć (ciNPT)

Zalety 

• Ustabilizowanie rany/ przeszczepu skóry albo wolnego płata lub przygotowanie łożyska rany do 
przeszczepu

• Uniknięcie powikłań związanych z ranami ostrymi i przewlekłymi
• Poprawa jakości życia pacjenta poprzez lepszą opiekę, skrócenia czasu leczenia i powrotu do 

niezależnego funkcjonowania



Wskazówki i rekomendacje dotyczące 
stosowania NPWT w chirurgii naczyniowej

Zalecenia

Co powinno zostać rozważone przed rozpoczęciem terapii? 2 

Niedożywienie pacjenta

Konieczne jest aby przed zastosowaniem terapii podciśnieniowej przeprowadzić kompletną ocenę stanu 
odżywiania pacjenta, w celu usunięcia nieprawidłowości i radzenia sobie z podstawowymi patologiami (które 
często są przyczyną niepowodzenia leczenia, szczególnie w przypadku ran chronicznych).

Obecność włóknika lub tkanki martwiczej w ranie

Oczyszczenie rany jest niezbędne. NPWT może być skuteczne tylko wtedy, gdy przed zastosowaniem 
terapii przeprowadzono wystarczające i odpowiednie oczyszczenie w celu usunięcia, nekrotycznej  
i zainfekowaną tkanki.

Podejrzenie uszkodzenia naczyń

NPWT może być stosowany tylko po optymalnej rewaskularyzacji zmian niedokrwiennych. Najlepiej, 
gdyby terapia była stosowana tylko po badaniu przesiewowym wykluczającym poważne niedokrwienie. 

Obecność poważnej, niekontrolowanej infekcji

Przed rozpoczęciem terapii podciśnieniowej niezwykle ważne jest leczenie istniejącej infekcji, aby zapobiec 
jej rozprzestrzenianiu się i powikłaniom, takim jak zapalenie kości i szpiku oraz septyczne zapalenie tętnic 
(może być wymagane dokładne chirurgiczne oczyszczenie i odpowiednia antybiotykoterapia zgodnie  
z lokalnymi standardami klinicznymi).

Zalecany tryb terapii 
(zależnie od patologii)1

Zalecana wartość 
ciśnienia  
(zależnie od patologii)2

Zalecane zmiany 
opatrunku

Ciągła lub zmienna* -40 to -125 mmHg**

48 do 72 godzin 
(krótsze przerwy 
w przypadku ran 
zainfekowanych)

*  Wielu lekarzy stosuje tryb ciągły ze względu na przekonania, że jest lepiej tolerowany przez pacjentów. Jednak niektóre badania wykazały 
pozytywny wpływ trybu przerywanego (zmiennego) w porównaniu z trybem ciągłym, na poprawę perfuzji krwi do tkanek i stymulację 
podziału komórkowego (dokument referencyjny NPWT - EWMA)

**  W przypadku bólu lub tkanek niewystarczająco unaczynionych (takich jak owrzodzenia stopy cukrzycowej, przeszczepy itp.) może być 
konieczne zmniejszenie ciśnienia2



Jakie są zalecenia odnośnie opatrunków?  

Ochrona brzegów rany

W przypadku delikatnej skóry wokół rany zaleca się jej ochronę za pomocą hydrokoloidu (typu  
Hydrocoll® Thin). Poprawia to uszczelnienie opatrunku i chroni skórę przed uszkodzeniem i zbyt mocnym 
przyleganiem folii.

Umieszczenie Vivano®Tec Port

Należy wyciąć otwór w folii (około 2 x 4 cm). Nałożyć Vivano® Tec Port tak, aby 
jego środek znajdował się dokładnie nad wyciętym otworem w folii. Port należy 
umieścić w  takim miejscu, aby dren nie przeszkadzał pacjentowi i zapewniał 
komfort terapii.

Techniki w leczenie wielu ran

W przypadku leczenia wielu ran, można rozważyć  ”pomostowanie z opatrunku 
piankowego” między ranami. Alternatywnie należy użyć Vivano®Tec Złącza Y, 
aby połączyć 2 rany z tym samym urządzeniem NPWT. Wybór między tymi dwoma 
technikami zależy od odległości między ranami. Zaletą „mostu z opatrunku piankowego” 
jest to, że wymaga zastosowania tylko jednego zestawu opatrunkowego. 

Wskazówki dotyczące „pomostowania z zastosowaniem opatrunku 
piankowego”

•  Należy zabezpieczyć zdrową skórę pomiędzy 2 ranami za pomocą Hydrofilm® 
lub innego produktu do ochrony skóry. 

•  Umieścić opatrunek piankowy Vivano®Med na dwóch ranach, a następnie 
połączyć rany za pomocą dodatkowego elementu piankowego, aby utworzyć 
mostek wzdłuż zabezpieczonej skóry. Wszystkie elementy piankowe muszą być 
w bezpośrednim kontakcie.

•  Należy upewnić się, że Vivano®Tec Port jest umieszczony po środku „mostka”, 
tak że wydzielina z jednej rany nie przedostanie się do drugiej.

Technika ta może być również zastosowana do pojedynczej rany, gdy 
konieczna jest zmiana położenia portu, aby uniknąć dodatkowego 
ucisku i zagięcia drenu. 

Zalecenia odnośnie ran na dolnej powierzchni stopy

•  Zaleca się umieszczenie Vivano®Tec Port  na wierzchniej powierzchni stopy, 
aby nie powodować dodatkowego ucisku. 

•  Technika ta wymaga zastosowania mostkowania z opatrunku piankowego.



Jakie są powszechne wskazania do NPWT w chirurgii naczyniowej

Leczenie ostrych ran naczyniowych  
(w tym zakażeń miejsca operowanego SSI):
Powikłania pooperacyjne, przeszczepy (np.: rozejście się rany, krwiak)  
Rany trójkąta udowego 
Nacięcie powięzi podudzia (zespół reperfuzji niedokrwiennej) 
Przeszczepy skóry

Leczenie ran przewlekłych:
Owrzodzenia podudzi (tętnicze i/lub żylne)
• Zespół stopy cukrzycowej
• Rany po amputacji
Kontrolowana infekcja tkanek miękkich oraz leczone zapalenie kości i szpiku* 
Owrzodzenia odleżynowe

Leczenie zamkniętych nacięć

*  Zapalenie kości i szpiku (Osteomyelitis) powinien być leczony zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi. Radykalne chirurgiczne 
oczyszczenie, resekcja kości i / lub ogólnoustrojowe antybiotyki są strategiami z wyboru 5,6

PIŚMIENNICTWO
1  European Wound Management Association (EWMA). Position Document: Topical negative pressure in wound management. London: MEP Ltd, 2007
2  Malmsjö M, Borgquist O. NPWT settings and dressing choices Made Easy. Wounds International 2010 May;1(3):1-6.
5  Apelqvist J, Willy C, Fagerdahl AM, Fraccalvieri M, Malmsjö M, Piaggesi A, Probst A, Vowden P. EWMA Document: Negative Pressure Wound 

Therapy. J Wound Care. 2017 Mar 1;26(Sup3):S1-S154
6  Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, Pile JC, Peters EJ, Armstrong DG, Deery HG, Embil JM, Joseph WS, Karchmer AW, Pinzur MS, Senneville E; 

Infectious Diseases Society of America. 2012 Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment 
of diabetic foot infections. Clin Infect Dis. 2012 Jun;54(12):e132-73

SKRÓTY
EWMA: European Wound Management Association • NPWT: Negative pressure wounds therapy • PU: Polyurethane
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 Cele NPWT

•  Zapobieganie lub leczenie powikłań ran otwartych poprzez przyspieszenie procesu gojenia 
•  Uzupełnienie chirurgicznego opracowania rany 
•  Redukcja obciążenia bakteryjnego i zahamowanie infekcji 
•  Skuteczne odprowadzanie wysięku (rany w tych miejscach charakteryzują się obfitym  

wysiękiem)*
•  Zwiększenie komfortu pacjenta poprzez zmniejszenie częstotliwości zmian opatrunków 

oraz ograniczenie nieprzyjemnego zapachu*

Dr. Avouac | Vascular Surgery Department - Clermont-Ferrand Clinic, Francja

Pęknięcie tętniaka w udzie u pacjenta z chorobliwą otyłością w wywiadzie, przewlekłą 
niewydolnością nerek wymagającą dializowania, wysokim ciśnieniem, przewlekłą obturacyjną 
chorobą płuc i cukrzycą.

Terapię Vivano® z równoczesną antybiotykoterapią rozpoczęto po 10 dniach od operacji, gdy  nastąpiło rozejście się zespolenia  
i stwierdzono wielolekooporne bakterie. Dla lepszego zasklepiania i ochrony krawędzi rany, zastosowano wokół niej Hydrocoll® Thin. 
Prewencyjnie, użyto warstwy silikonowej aby zabezpieczyć potencjalnie odsłonięte struktury naczyniowe. Stosowano podciśnienie  
o wartości 125 mmHg, w trybie ciągłym. Opatrunki zmieniano co 72h.

 * W porównaniu z opatrunkami tradycyjnymi

Przejście na leczenie 
ambulatoryjne  
z kontynuacją NPWT. 

Wprowadzenie 

Zakażenia miejsca operowanego (SSI) w nacięciu pachwiny po zabiegach rewaskularyzacji stanowią 
ogromne wyzwanie w chirurgii naczyniowej. Zabiegi chirurgiczne w obrębie trójkąta udowego stwarzają 
ryzyko następujących powikłań: krwiaki, rozchodzenie  się brzegów ran, infekcja, martwica krawędzi rany 
oraz  zwiększony wysięk (np. z powodu rany powstałej poprzez naciekanie pierwotnym lub przerzutowym  
nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego takim jak skórny chłoniak t-komórkowy/ziarniniak grzybiasty). 
Do licznych czynników ryzyka powikłań należą: częste interwencje chirurgiczne, ryzyko grzybicy, bliskość 
krocza w przypadku nietrzymania moczu, maceracja fałdów pachwiny oraz ucisk na powłoki brzuszne  
w przypadku otyłości. U pacjentów chirurgicznych wysokiego ryzyka z całkowicie odsłoniętą wszczepioną 
protezą naczynia, podciśnieniowe leczenie ran (NPWT) wraz z agresywnym chirurgicznym opracowaniem rany  
i antybiotykoterapią mogą stanowić skuteczną alternatywę dla aktualnie stosowanych strategii postępowania.5

Rany trójkąta udowego (otwarte rany pachwiny)

Rany ostre

Zakończenie terapii NPWT.
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Aby uniknąć ryzyka związanego z umieszczeniem 
portu w fałdzie pachwiny Vivano®Tec Port  został 
przeniesiony na udo  (technika: mostkowanie).

Vascular Surgery Department | Talant Clinic, Francja 

Pooperacyjne rozejście się zespoleń u 90-letniego pacjenta z cukrzycą i artretyzmem. 
Leczenie infekcji w pachwinie po chirurgicznym zabiegu pomostowania udowo-udowego   
Po chirurgicznym opracowaniu rany w znieczuleniu ogólnym założono  opatrunek 
podciśnieniowy ochraniając odsłoniętą protezę warstwą typu Hydrotull®.

Opracowanie rany przed 
zastosowaniem NPWT

Zagadnienia kluczowe

•  Przed założeniem opatrunku i przy każdej jego zmianie rana musi być dokładnie opracowana i oczyszczona.
•  Aby uniknąć ryzyka maceracji  okolice w obrębie rany oraz fałdów pachwiny muszą być dokładnie osuszone.  
•  Przed zastosowaniem NPWT, zalecamy ochronę okolic rany odpowiednim opatrunkiem ochronnym (jak 

Hydrocoll® Thin). Należy unieść fałdy pachwiny i upewnić się, że zdrowa skóra jest odpowiednio chroniona.  
•  Nie wolno stosować Vivano® Med PU Foam bezpośrednio na miejsca zespolenia lub na naczynia krwionośne. 

Wybór rodzaju ochrony dla odkrytych struktur naczyniowych zależy od praktyki chirurga i stanu pacjenta 
(Atrauman® Silicone, Vivano® Med White Foam lub wolny płat mięśniowy).

•  W razie potrzeby, do wspomagania szczelności zasklepiania można stosować opatrunki Vivano®Med  
Gel Stripe.

•  Dla komfortu  w pielęgnacji oraz ograniczenia ryzyka nieszczelności  można rozważyć umieszczenie portu 
na udzie za pomocą mostkowania (“foam bridge”) .

•  Zalecane są niższe wartości ciśnienia od 50 do 100 mmHg (raczej w trybie ciągłym niż przerywanym) by 
uniknąć krwawienia i dalszego uszkodzenia chorego naczynia.5

REFERENCJE
5.  Apelqvist J, Willy C, Fagerdahl AM, Fraccalvieri M, Malmsjö M, Piaggesi A, Probst A, Vowden P. EWMA Document: Negative Pressure Wound 

Therapy. J Wound Care. 2017 Mar 1;26(Sup3):S1-S154

STOSOWANE SKRÓTY
EWMA: European Wound Management Association • NPWT: Negative pressure wounds therapy • PU: Polyurethane • SSI: Surgical site infections

Rany ostre
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Powikłania pooperacyjne

Rany ostre

Wprowadzenie 

Infekcja miejsca operowanego  (SSI), rozchodzenie się zespoleń, wysięk osocza oraz krwiaki zdarzają się 
rzadko, niemniej jednak powodują zwolnienie tempa gojenia i mogą mieć poważny wpływ na chorobowość, 
śmiertelność oraz koszty leczenia. Niezależnie od tego czy jest to infekcja powierzchownego/pooperacyjnego 
nacięcia czy infekcja głęboka, NPWT jest integralną częścią zestawu możliwości jaką dysponuje chirurg  
w leczeniu tego typu powikłań. 

Pr. Berland | Renal Transplant Department - Marseille Hospital, Francja

Amputacja podudzia

Wywiad: cukrzyca typu 2, niewydolność serca, zespół depresyjny, nadwaga, zły stan 
odżywienia, ostre niedokrwienie kończyn dolnych. NPWT Vivano® zastosowano w 30 
dobie po amputacji, po której nastąpiło rozejście się zespolenia rany.

 Cele NPWT

•  Redukcja obciążenia bakteryjnego i zahamowanie infekcji 
•  Zapobieganie rozchodzeniu się zespoleń 
•  Przyspieszenie procesu gojenia
•  Zbliżanie do siebie krawędzi rany
•  Redukcja obrzęku 
•  Ograniczanie wysięku
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Rany ostre

Prawidłowe ziarninowanie, 
pokrywające również wcześniej 
wyeksponowane ścięgno. 

Rana całkowicie wygojona  
po 138 dniach.

Zmniejszona jama rany, 
wygładzone krawędzie rany. 

Mrs. Von der Kall | Case Manager Paul Hartmann Ag, Niemcy

Długo gojąca się rana po usunięciu krwiaka
(Źródło: Vivano® Spectrum 01/2015 str.18-19)

86-letnia kobieta, u której proces gojenia przerwała konieczność usunięcia krwiaka na 
prawym łokciu. 4 dni po usunięciu krwiaka jako leczenie szpitalne zastosowano ciągłą 
terapię podciśnieniową o wartości −100 mm Hg.

Pozostałości martwicy a także obecna 
włóknina i ziarnina. Zaczerwinienie  
i obrzęk krawędzi rany.

Dalsze zmniejszenie rozmiaru rany 
z dobrze uformowana ziarniną.  
Zakończono NPWT, leczenie 
kontynuowano przy użyciu HydroTac® 
(opatrunek piankowy HARTMANN).

Zagadnienia kluczowe

•  Zastosowanie NPWT w leczeniu infekcji miejsca operowanego oraz zapaleniu szpiku i kości jest poparte rosnącą 
liczbą dowodów.5

•  Przy infekcji rany, wymagane są częstsze zmiany opatrunków.
•  W leczeniu ran zainfekowanych, NPWT  nie zastępuje regularnego opracowywania rany, ustrojowego leczenia 

infekcji oraz innych zalecanych środków zwalczania infekcji
•  Tryb i wartość ciśnienia muszą być indywidualnie ocenione i dobrane do rodzaju powikłania pooperacyjnego oraz 

innych cech rany i samego pacjenta.

REFERENCJE 
5.  Apelqvist J, Willy C, Fagerdahl AM, Fraccalvieri M, Malmsjö M, Piaggesi A, Probst A, Vowden P. EWMA Document: Negative Pressure Wound 

Therapy. J Wound Care. 2017 Mar 1;26(Sup3):S1-S154

STOSOWANE SKRÓTY
EWMA: European Wound Management Association • NPWT: Negative pressure wounds therapy • SSI: Surgical site infections
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Nacięcie powięzi podudzia

Rany ostre

Dr. Zacek | Cardiac Surgery Department Charles University Hospital, Czechy

Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych
(Źródło: Vivano®Days - 2016)

77-letni pacjent przyjęty do szpitala w celu wszczepienia zastawki aortalnej oraz 
potrójnego pomostowania aortalno-wieńcowego.

Nacięcie powięzi wykonano po obu stronach łydki (ostry zespół ciasnoty przedziałów powięziowych wymagał 3 nekrosektomii  
w znieczuleniu ogólnym). Opatrunek podciśnieniowy Vivano® zastosowano na  dwóch nacięciach połączonych za pomocą 
Vivano® Tec Y. 

2 m-ce po leczeniu NPWT pomyślnie przeprowadzono przeszczep skóry

Wprowadzenie

Nacięcie powięzi (aponeurotomia ze wskazań nagłych) to postępowanie kliniczne wskazane po zdiagnozowaniu 
zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych. Nacięcie powięzi wykonuje się ze wskazań nagłych aby 
maksymalnie ograniczyć uszkodzenie tkanek miękkich i zapobiec powikłaniom takim jak np. martwica mięśni.  

STOSOWANE SKRÓTY
EWMA: European Wound Management Association • NPWT: Negative pressure wounds therapy

 Cele NPWT

•  Przygotowanie  łożyska rany  do rekonwalescencji po zabiegu (jeśli jest taka potrzeba)
•  i/lub przyspieszenie gojenia ran trudnych 
•  Ocalenie kończyny
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Rany ostre

NPWT zastosowano na przeszczepie 
skóry. Po 10 dniach zaobserwowano 
przyjęcie się przeszczepu. 

Ziarnina obecna na całej ranie 
umożliwiła przeszczep skóry.

Tomografia komputerowa: 
wprowadzony kontrast pokazał okluzję 
lewej tętnicy podkolanowej.  

Dr Michał Chlabicz | Klinika Chirurgii Naczyniowej i Trnasplantologii Szpital Uniwersytecki w Białymstoku, Polska

Nacięcie powięzi przy leczeniu urazu tętnicy podkolanowej 
(Źródło: Vivano® Spectrum 01/2016 str. 22-23)

21-letni mężczyzna z objawami ostrego niedokrwienia podudzia w następstwie 
przemieszczenia się stawu kolanowego.

Stan po ok. 3 miesiącach od 
przeszczepu skóry

Po nacięciu powięzi rana była 
oczyszczana kilkakrotnie, po każdym 
zabiegu stosowano NPWT.

Zagadnienia kluczowe

•  Do korzyści terapii podciśnieniowej należą: redukcja obrzęku rany, szybsze tempo ziarninowania i pierwotnego 
zamknięcia, znacznie skrócony czas hospitalizacji.8

•  Wskaźnik pierwotnego zamknięcia rany przy NPWT jest znacznie wyższy w porównaniu ze stosowaniem 
standardowych opatrunków. 9

•  Metaanaliza kilku technik zamykania ran po nacięciu powięzi wykazała, że leczenie NPWT wiąże się z mniejszą 
częstotliwością powikłań, zatem jest ona szczególnie dobra dla pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka.10

•  W przypadku ran po nacięciu powięzi, zwłaszcza przy ostrym niedokrwieniu, powinno stosować się niższe 
wartości ciągłego podciśnienia (-50 -100 mmHg).5

REFERENCJE 
5.  Apelqvist J, Willy C, Fagerdahl AM, Fraccalvieri M, Malmsjö M, Piaggesi A, Probst A, Vowden P. EWMA Document: Negative Pressure Wound 

Therapy. J Wound Care. 2017 Mar 1;26(Sup3):S1-S154
8.  Blonska-Staniec MK, Barczak AE, Garus A, Balchanowski N, Miszczuk JP. The use of vacuum therapy in wound healing after fasciotomy in 

compartment syndrome — case report and literature review. Acta Angiol 2016;22(4):158–163
9.   Zannis J, Angobaldo J, Marks M, DeFranzo A, David L, Molnar J, Argenta L. Comparison of fasciotomy wound closures using traditional dressing 

changes and the vacuum-assisted closure device. Ann Plast Surg. 2009 Apr;62(4):407-9.
10.  Jauregui JJ, Yarmis SJ,Tsai J, Onuoha KO, Illical E, Paulino CB. Fasciotomy closure techniques: A meta-analysis. Journal of Orthopaedic Surgery 

2017;25(1):1–8
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Owrzodzenie podudzi

Rany przewlekłe

Dr Michał Chlabicz | Klinika Chirurgii Naczyniowej i Trnasplantologii Szpital Uniwersytecki w Białymstoku, Polska

Nacięcie powięzi przy leczeniu urazu tętnicy podkolanowej 
(Źródło: Vivano® Spectrum 01/2016 str. 22-23)

21-letni mężczyzna z objawami ostrego niedokrwienia podudzia w następstwie 
przemieszczenia się stawu kolanowego.

Wprowadzenie 

Leczenie owrzodzenia podudzi uzależnione jest od etioligii rany. Wymogiem wstępnym w leczeniu owrzodzeń 
żylnych jest zazwyczaj kompresja połączona z odpowiednio dobraną pielęgnacją miejscową. Owrzodzenia 
tętnicze  wywołane zmianami niedokrwiennymi w obrębie ich powstawania często wymagają chirurgicznej 
rewaskularyzacji celem przywrócenia właściwego przepływu krwi, umożliwienia procesu gojenia oraz uniknięcia 
amputacji. Szacuje się, że ok. 70%  wszystkich owrzodzeń kończyn dolnych wiąże się z niewydolnością żylną, 10%  
z chorobą tętnic a 15% z połączenia obu nieprawidłowości. Pozostałe  5% to wynik rzadszych patofizjologii.4  
NPWT jest uznaną i ciągle rozwijającą się terapią w leczeniu ze wskazań związanych z owrzodzeniem  podudzi.

 Cele NPWT 

•  Wspomaganie perfuzji 
•  Przyspieszenie gojenia
•  Pobudzanie ziarninowania  do chirurgicznego zakrycia rany lub bezpośredniego gojenia

Dr. Riera Manzano | Fundacion Hospital Plato - Barcelona, Hiszpania

Rozległe i zainfekowanie owrzodzenie podudzia

Pacjentka, 75 lat, ciepiąca na: cukrzycę, nadciśnienie, marskość wątroby wywołaną           
wirusem typu C (od 17 lat) z przewlekłą niewydolnością serca.

Opracowywanie rany 
przez  7 dni, stosowanie 
płucząco-absorbcyjnych 
opatrunków HydroClean® 
oraz ogólnoustrojowa 
antybiotykoterapia.

Stosowanie terapii podciśnieniowej Vivano®. Naskórkowanie rany 
i zakończenie terapii 
podciśnieniowej. 
Pacjent leczony dalej 
ambulatoryjnie.
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Rany przewlekłe

Zagadnienia kluczowe

•  W leczeniu owrzodzeń podudzi najistotniejsze jest leczenie patologii leżących u podstaw problemu oraz 
czynników zaburzających proces gojenia.

•  Nie zaleca się stosowania NPWT na tkankę martwiczą. Przed zastosowaniem NPWT wymagane jest 
dokładne chirurgiczne opracowanie rany.

•  Opatrunki obwodowe powinny być zakładane pod kontrolą lekarza. Przy braku odpowiednich środków 
ochronnych może dojść do miejscowej hipoperfuzji.

•  Przy owrzodzeniu tętnic NPWT jako zaawansowana terapia leczenia ran musi być stosowana  
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zaleca się niższe wartości ciśnienia aby zapobiec dalszym 
uszkodzeniom wywołanym hipoksją.

•  Jeśli pacjent skarży się na bolesność przy zmianach opatrunku należy rozważyć premedykację, 
zastosowanie warstw kontaktowych lub znieczulenie miejscowe.

•  W owrzodzeniach żylnych niezbędna jest terapia kompresyjna, w połączeniu z którą można zastosować 
NPWT.

Csaba Tóth | Kenézy Hospital - Debrecen, Węgry 

Venous leg ulcer 
(Źródło: Vivano® Spectrum 02/2016 str. 24-25)

48-letnia pacjentka z przewlekłym owrzodzeniem. Dane z wywiadu dt. rany: po 
chirurgicznym usunięciu przewlekłego owrzodzenia żylnego, rozwinęło się dużo głębsze, 
martwicze owrzodzenie w miejscu nakłucia do wprowadzenia lasera endowaskularnego. 
Po usunięciu tkanki martwiczej, równocześnie stosowano NPWT na obu ranach  
o wartości 125 mmHg używając jednego urządzenia i Vivano® Tec złącza Y.

REFERENCJE 
4. Casey G. Causes and management of leg and foot ulcers. Nurs Stand. 2004 Jul 21-27;18(45): 57-8, 60, 62

STOSOWANE SKRÓTY
EWMA: European Wound Management Association • NPWT: Negative pressure wounds therapy

Zakończono leczenie podciśnieniowe 
a rany wygoiły się w ciągu 3 miesięcy 
od zabiegu.

Przeszczepy skórne nałożone 
na łożyska obu ran, ponownie 
zastosowano NPWT przez 5 dni.
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Stopa cukrzycowa

Rany przewlekłe

Wprowadzenie

U podstaw owrzodzeń stopy cukrzycowej leżą neuropatia i/lub arteriopatia. Owrzodzenia te przyjmują różne 
formy i kształty, od perforującego owrzodzenia na podeszwie (neuropatia) do ostrego niedokrwienia palca 
lub stopy (arteriopatia). Przy owrzodzeniach cukrzycowych częstym powikłaniem jest infekcja, potencjalnie 
prowadząca do rozległego zapalenia tkanki łącznej. Wykazano korzystny wpływ terapii podciśnieniowej  
w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej,  gdzie doprowadzano do regeneracji tkanek przy głębokich 
zmianach oraz wyeksponowanych strukturach. 

Csaba Tóth | Gyula Kórház, Węgry 

Rana stopy cukrzycowej  
(Źródło: Vivano® Spectrum 02/2016 str. 24-25)

60-letni mężczyzna z niegojącą się raną powstałą na skutek ucisku na lewej pięcie. 
Wywiad lekarski: pacjent cierpiał na mikroangiopatię i cukrzycę typu 2. W leczeniu rany 
zastosowano podciśnienie ciągłe o wartości – 125 mmHg.

Rana zamknęła się całkowicie po  
3 miesiącach od zakończenia terapii 
podciśnieniowej

Usunięto opatrunek Vivano® Med 
Foam a rana została chirurgicznie 
opracowana.

Przerwano terapię NPWT: łożysko rany 
w dostatecznym stopniu wypełniło 
się ziarniną i gotowe było do zakrycia 
płatem skóry. 

Cele NPWT 

•  Ograniczenie obciążenia bakteryjnego
•  Regeneracja tkanki przy głębokich zmianach i odsłoniętych strukturach 
•  Przyspieszenie procesu gojenia  owrzodzeń i ran poamputacyjnych  
•  Zmiejszenie liczby amptacji
•  Maksymalne zwiększenie komfortu pacjenta (np. redukcja nieprzyjemnego zapachu)

Miejsce pobrania zakryto 
przeszczepem skóry pośredniej 
grubości pobranym z drugiego 
uda. Oba przezszcepy umocowano 
szwami.
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Dr. Salmerón Febrés | Grenada Hospital Centre, Hiszpania

Amputacja palców stopy
(Źródło: Abstract #2nd Vivano®Days - 2016 str. 60) 

Pacjent, 70 lat, amputacja palca III, IV i V prawej stopy. Pooperacyjne zastosowanie 
NPWT Vivano®  w celu przyspieszenia procesu gojenia.

Prof. Dr. Lázaro Martíne | Unit Piebetic foot, University Complutense - Madrid, Hiszpania

Przypadek stopy cukrzycowej przy leczonym zapaleniu 
szpiku i kości 
(Źródło: Abstract #2nd Vivano®Days - 2016 str. 50-52)

Wywiad lekarski: Cukrzyca typu 2 od 7 lat, hipercholesterolemia, nefropatia, siedzący tryb 
życia. Historia rany: amputacja palca II i martwiczy hallux. Owrzodzenie od 4 tygodni.

Zakończenie 
leczenia  
po 6 tyg.

Po 2 zmianach opatrunków:                
zmniejszenie wielkości i głębokości rany.

PRE QX POST-QX

Zastosowano terapię 
Vivano® NPWT.

Rana gotowa do 
przeszczepu skóry.

Zagadnienia kluczowe
•   Nieodłącznie związane z chorobą czynniki, które spowalniają gojenie muszą być leczone równolegle.  

•   Przed zastosowaniem NPWT należy rozwiązać problem niedokrwistości, infekcji i martwicy. 

•   Podstawą leczenia jest likwidacja obciążenia bakteryjnego, chirurgiczne opracowanie rany, 
rewaskularyzacja oraz ogólnoustrojowa antybiotykoterapia. 

•   Przy każdorazowej zmianie opatrunku, zaleca się dokładne oczyszczanie i ochronę  przestrzeni między 
palcami w celu ograniczenia ryzyka maceracji.

• Przy wypisie należy uwzględnić wszelkie potrzeby pacjenta (środki ochronne, dezynfekujące etc.).

STOSOWANE SKRÓTY
DM: Diabetes Mellitus • EWMA: European Wound Management Association • NPWT: Negative pressure wounds therapy

Rany przewlekłe



SERIA 
PRZYPADKÓW

Zamknięte nacięcia chirurgiczne

Zamknięte nacięcia

Wprowadzenie
Podciśnieniowe leczenie ran (NPWT) rozwinęło się w latach 90-tych i stosowane jest powszechnie  
w pierwotnym jego celu, czyli w leczeniu ran. Profilaktycznie zastosowanie NPWT przy zamkniętych nacięciach 
w celu zapobiegania powikłaniom pooperacyjnym, zwłaszcza infekcjom, jest nowszym jego wykorzystaniem. 
Poprawiając perfuzję, redukując ograniczenia mechaniczne oraz intensyfikując drenaż miejscowy, terapia ta 
przynosi ciekawe efekty, szczególnie w przypadkach ran o podwyższonym ryzyku (zabiegi kardiochirurgiczne, 
cesarskie cięcia u kobiet z otyłością). Istnieją zasadnicze dowody na to, że NPWT stosowana na zamknięte 
nacięcia, ogranicza częstość występowania powikłań w miejscach pooperacyjnych oraz poprawia jakość 
blizn.7 Podciśnieniowe leczenie ran stosowane na zamknięte nacięcia określa się skrótem ciNPT (closed incision 
negative pressure therapy)***. 

* z powodu śmiertelnych powikłań współistniejących chorób
** czas używania opatrunku uzależniony od decyzji lekarza i w zgodzie z międzynarodowymi zaleceniami dt. ciNPT 7
*** Vivano®Med Foam jest stosowana na zamknięte nacięcia tylko wraz z odpowiednią warstwą kontaktową Atrauman Silicone.

Materiał i metody
• Populacja badana: 32 pacjentów
• Wskazania do amputacji

Zastosowane techniki
Warstwa kontaktowa i opatrunek z czarnej pianki wyciętej na kształt „siodełka” 
umieszczone zostały na nacięciu. Następnie zastosowano system NPWT Vivano®   
w sposób konwencjonalny. Terapia podciśnieniowa prowadzona była w trybie 
ciągłym, o wartości -110 mmHg i zakończona w 4-5 dobie po zabiegu **.

G. Maxant | Vascular Surgery Department - Hagenau Hospital Centre, Francja 

Leczenie ciNPT - badanie retrospektywne3 

Cel badania: ocena korzyści terapii podciśnieniowej zastosowanej na zamknięte nacięcia 
po amputacjach podudzia, z uwzględnieniem wskaźnika pierwotnego zamknięcia na 
kikucie oraz redukcji liczby amputacji na wysokości kości udowej.

Cel ciNPT 
•  Działa jak bariera chroniąca przed zanieczyszczeniem z zewnątrz 
•  Redukuje poprzeczne napięcie i zbliża do siebie krawędzie nacięcia
•  Usuwa płyny z rany
•  Pobudza perfuzję
•  Pomaga redukować przypadki infekcji ran u pacjentów podwyższonego ryzyka

1/32   Przewlekła infekcja kikuta  
po amputacji podudzia

3/32  Przekroczone ostre niedokrwieniePoważne niedokrwienie nie 
nadające się do rewaskularyzacji 
(20/23). 4 pacjentów wypisano*

8/32  Zapalenie kości i szpiku śródstopia



Zamknięte nacięcia

Wyniki w skrócie

•  U 25 pacjentów osiągnięto pierwotne zamknięcie rany na kikucie bez miejscowych powikłań 

•  2 pacjentów wymagało kolejnego aplikowania konwencjonalnej terapii podciśnieniowej 
i wtórnego zamknięcia rany z ocaleniem kolana 

•  1 pacjent wymagał amputacji na wysokości uda  (punkt presyjny na zgięciu kolana)

Wnioski 
•  Technika łatwa do zastosowania i dostępna dla pacjentów naczyniowych wymagających poważnej 

amputacji. 

•  Postępy w gojeniu umożliwiają wcześniejszy transfer pacjentów do centrów rehabilitacji dzięki 
ograniczeniu miejscowych powikłań. 

Terapia Vivano® stosowana na zamknięte nacięcia przyczyniała się do ocalenia kolana,  
co wnosi ogromną wartość do  rehabilitacji pooperacyjnej i niezależności pacjenta.

Zagadnienia kluczowe 
•  Vivano® Med PU Foam na nacięciach chirurgicznych może bć stosowana jedynie z odpowiednią warstwą 

kontaktową np. Atrauman® Silicone.

•  Zalecana wartości podciśnienia wynoszą pomiędzy 75 mmHg a 125 mmHg, w trybie ciągłym5.

•  Ogólnie, w większości badanych przypadków wykazano, że stosowanie ciNPT wiązało się z redukcją 
powikłań ran, rozchodzenia sie zespoleń, powstawania krwiaków/wysięków osocza oraz infekcji miejsc 
operowanych (SSI)7.

1/28
Amputacja na wysokości 

kości udowej
2/28
Wtórne zamknięcie po 60 dniach 
i reoperacji a następnie leczeniu 
podciśnieniem

4/28
Wtórne zamknięcie  

w ciągu 60 dni i miejscowej 
pielęgnacji 21/28

Pierwotne zamknięcie kikuta na 
wysokości piszczelowej w 30 dniu

REFERENCJE 
3.  Maxant G. Amputation trans-tibiale associée à une thérapie par pression négative sur plaie fermée. À propos de 19 cas consécutifs. Journal des Plaies 

et Cicatrisations. 2015 May 98;XX:3-7

5.  Apelqvist J, Willy C, Fagerdahl AM, Fraccalvieri M, Malmsjö M, Piaggesi A, Probst A, Vowden P. EWMA Document: Negative Pressure Wound 
Therapy. J Wound Care. 2017 Mar 1;26(Sup3):S1-S154

7.  World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Closed surgical incision Management: understanding the role of NPWT. 
Wounds International, 2016

STOSOWANE SKRÓTY
ciNPT: Closed incision negative pressure therapy • EWMA: European Wound Management Association • NPWT: Negative pressure wounds therapy 
• PU: Polyurethane • SSI: Surgical site infections



Zaprojektowany  
we współpracy z grupą
ekspertów w dziedzinie medycyny,

Skoncentrowany na 
bezpieczeństwie i prostocie,

Wspierany  
przez szeroki zakres 
dostosowanych usług.
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Kompleksowe rozwiązanie  
do efektywnego leczenia ran. 
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