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1. Wprowadzenie
Podciśnieniowa terapia ran (ang. Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) to technika leczenia
wykorzystująca miejscowe oddziaływanie podciśnienia na powierzchnię rany w celu poprawy jej
gojenia. Określenie „podciśnienie" odnosi się do ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego. Stanowi
jedną z najbardziej zaawansowanych technik terapii oraz ważną opcję w leczeniu wielu rodzajów ran
ostrych i przewlekłych, a także ciekawe rozwiązanie w profilaktyce zakażeń miejsca operowanego oraz
nieszczelności zespoleń.
W leczeniu ran uzyskuje się je za pomocą kontrolowanego odsysania przez zamknięty system składający
się z pompy (urządzenia podciśnieniowego), zbiornika, drenów i opatrunku.
Firma HARTMANN działa w dziedzinie leczenia ran od roku 1873.

1.1 Kontekst naukowy
O ile 15 lat temu podciśnieniową terapię ran stosowano głównie do trudno gojących się ran
ortopedycznych, ran po sternotomii, w zespole stopy cukrzycowej, owrzodzeń odleżynowych1, dziś
technika ta stanowi istotną opcję terapeutyczną w znacznie szerszym spectrum wskazań. Publikacje
z danymi z Niemiec wykazują na przykład, że podciśnieniowa terapia ran jest najczęściej stosowana do
wszelkiego rodzaju ran skórnych i tkanki podskórnej, jak również głębokich ran kończyn obejmujących
kości i stawy2. Istnieją jasne zalecenia, aby stosować podciśnieniową terapię ran u chorych w stanie
krytycznym lub z ranami otwartego brzucha3. Liczne doniesienia wskazują również na pozytywny wpływ
podciśnieniowej terapii ran przy innych wskazaniach, jak rozejście się brzegów rany, przygotowanie
łożyska rany do przeszczepu, jak i wspomaganie się jego przyjęcia, w leczeniu oparzeń, owrzodzeń
spowodowanych piodermią zgorzelinową, owrzodzeń żylnych goleni oraz wielu innych ranach. W ciągu
ostatnich kilku lat pojawiły się dowody wyraźnie wskazujące na korzyści ze stosowania podciśnieniowej
terapii ran w przypadku zamkniętych ran pooperacyjnych w zakresie zmniejszania częstości
występowania zakażeń pooperacyjnych i rozchodzenia się ran4.
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1.2 Cel wytycznych
Szybki rozwój oraz coraz szersze stosowanie podciśnieniowej terapii ran stawiają przed lekarzami wiele
wyzwań. Niniejsza publikacja ma pomóc w podjęciu odpowiednich decyzji klinicznych, dostarczając
kompleksowe informacje z zakresu wybranych doniesień w literaturze medycznej oraz szczegółowej
prezentacji systemu Vivano® wraz z instrukcją jego obsługi.
Należy jednak pamiętać o tym, że każdy pacjent wymaga starannej indywidualnej oceny klinicznej
w celu określenia przydatności oraz optymalnego zastosowania podciśnieniowej terapii ran. W wielu
przypadkach może być konieczne zastosowanie leczenia odbiegającego od wytyczonych standardów.
Z tego względu zależy nam również na propagowaniu wiedzy i wspieraniu wymiany doświadczeń
między użytkownikami systemu Vivano® poprzez rozwiązania zebrane pod wspólnym hasłem LINK (ang.
Learn, Inform, Network, Knowledge — nauka, informacja, sieć, wiedza). Dla przykładu odbywający się
co dwa lata kongres LINK oraz Dyskusje Okrągłego Stołu LINK umożliwiają dzielenie się doświadczeniem.

1.3 Jak uzyskuje się podciśnienie?

1

3

2

1

Urządzenie wytwarza podciśnienie

2

Wydzielina z rany jest zasysana

3

I odprowadzana przez dren do zbiornika
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2. System do terapii podciśnieniowej Vivano®Tec Pro
2.1 Prezentacja systemów do terapii podciśnieniowej Vivano®Tec Pro oraz
Vivano®Med
System do terapii podciśnieniowej Vivano® został zaprojektowany do leczenia ran za pomocą
kontrolowanego podciśnienia. Składa się on z urządzenia podciśnieniowego Vivano®Tec Pro, zestawów
opatrunkowych Vivano®Med oraz/lub innych komponentów.

2.1.1 Urządzenie podciśnieniowe Vivano®Tec Pro

1

Przód
Ekran dotykowy (wyświetlacz wrażliwy na dotyk)
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3

1

2

Przycisk wł./wył.

3

Zbiornik na wydzielinę (zamawiany osobno)

4

Przycisk odblokowujący zbiornik na wydzielinę

5

Złącze

6

Widok z boku
Uchwyt do zawieszania

7

Gniazdo ładowania

5
2

6

7
8

8

Port USB (tylko dla pracowników serwisu HARTMANN)

9

Tył
Przycisk odblokowujący zbiornik na wydzielinę

10

Przyłącza zbiornika na wydzielinę

11

Tabliczka znamionowa

9
10

11

Części składowe urządzenia: gniazdo do ładowarki sieciowej, pokrywa przednia, pokrywa tylna,
zbiornik na wydzielinę, przycisk odbezpieczający, przycisk włącz/wyłącz, nasadka ochronna portu
USB, podstawa, uchwyt
Dostępne osobne części do urządzenia: złącze zasilające DC
6
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2.1.2 Zestawy opatrunkowe Vivano®Med

Zestawy opatrunkowe Vivano®Med składają się
z następujących komponentów umieszczonych na tacce:

Vivano®Med Foam
Hydrofilm®

Opatrunek piankowy Vivano®Med
Vivano®Tec Port
Opatrunek piankowy Vivano®Med Foam skutecznie
odprowadza wysięk oraz zakażony materiał z rany,
wspomaga proces ziarninowania oraz obkurczania
krawędzi rany. Opatrunek piankowy dopasowuje się do
kształtu nieregularnych i głębokich ran, co pozwala na
jego stosowanie w miejscach anatomicznie trudnych.
Jednocześnie Vivano®Med Foam daje się łatwo
i bezpiecznie usunąć.
Hydroﬁlm®
Półprzepuszczalna folia zapewnia doskonałe przyleganie
szczególnie polecane w podciśnieniowym leczeniu ran.
Hydrofilm® skutecznie chroni ranę przed zanieczyszczeniem
bakteryjnym z zewnątrz.
Vivano®Tec Port
Vivano®Tec Port ogranicza ryzyko niedrożności oraz zapewnia
skuteczne odprowadzanie wysięku i płynów. Ponadto port
umożliwia skuteczną kontrolę ciśnienia w pobliżu rany.
Vivano®Med Folia ochronna do zabezpieczenia narządów
(tylko w zestawie Vivano®Med Abdominal Kit).
Polietylenowa folia z mikroperforacją i sześcioma kieszeniami
aplikacyjnymi, aby zapobiec przywieraniu narządów do
powłok brzusznych oraz piankowego opatrunku Vivano®Med.
Warstwa chroniąca narządy wewnętrzne Vivano®Med
skutecznie odprowadza płyny z jamy brzusznej,
a jej perforowana struktura umożliwia zjawiska kapilarne.
Efekt "hook & loop" pomiędzy opatrunkiem piankowym
Vivano®Med a folią ochronną umożliwia bezpieczne
umiejscowienie opatrunku piankowego.
Dodatkowo firma HARTMANN oferuje szereg opatrunków dla różnego rodzaju ran, np.:
Vivano®Med Zestaw
opatrunkowy okrągły

Vivano®Med Abdominal Kit
Brzuszny zestaw opatrunkowy

Średni zestaw
opatrunkowy M
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2.2 Akcesoria i materiały eksploatacyjne Vivano®Tec
Zbiornik o pojemności 800 ml

Zbiornik o pojemności 300 ml

Vivano®Tec Port

Złącze Y

Pas naramienny
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3. Jak działa terapia podciśnieniowa?
3.1 Właściwości i sposób działania
Podciśnieniowa terapia ran to skuteczna metoda leczenia szerokiego spektrum ran ostrych
i chronicznych. Gojenie rany to proces, na który ma wpływ wiele czynników. Czynniki miejscowe, takie
jak występowanie zakażenia, obrzęku, niedokrwienia oraz obfitego wysięku, mogą opóźnić proces
gojenia rany. Podciśnieniowa terapia ran osłabia działanie tych negatywnych czynników poprzez:
• zmniejszenie obciążenia bakteryjnego,
• zwiększenie miejscowego przepływu krwi,
• zmniejszenie obrzęku,
• usuwanie wydzieliny z rany.
Dodatkowo podciśnieniowa terapia ran wspomaga5,6:
• tworzenie się tkanki ziarninowej,
• proliferację komórek,
• angiogenezę (wytwarzanie się nowych naczyń krwionośnych),
• zbliżanie się brzegów rany,
• stabilizację środowiska rany.

3.1.1 Zalety podciśnieniowej terapii ran
Zalety ze stosowania terapii podciśnieniowej obejmują5:
•
•
•
•
•
•
•
•

kontrolę wydzieliny,
zmniejszenie liczby wymaganych zmian opatrunków,
zmniejszenie ryzyka zakażenia,
szybkie ziarninowanie, epitelizację i zmniejszenie rozmiaru rany,
zminimalizowanie bólu przy zmianie opatrunku,
ograniczenie nieprzyjemnego zapachu z rany,
możliwość równoczesnego prowadzenia rehabilitacji,
redukcję kosztów leczenia7.
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3.2 Wskazania
Cel stosowania
Wytworzenie kontrolowanego podciśnienia w miejscu rany ostrej lub przewlekłej.
Zastosowanie
Produkt przeznaczony do stosowania u ludzi.
Działanie
Kontrolowane podciśnienie wytworzone przez system umożliwia odessanie z rany wydzieliny do
opatrunku, a następnie przez podłączony system drenów do przeznaczonego do tego celu zbiornika.
Dodatkowo podciśnienie stymuluje wzrost komórek i krążenie krwi wewnątrz rany5.
Zakres zastosowania
Rany skórne ostre i przewlekłe, które nie ulegają zamknięciu w procesie gojenia pierwotnego. Opatrunek
piankowy Vivano®Med Foam w połączeniu z systemem Vivano® stanowi właściwe leczenie w przypadku
następujących rodzajów ran:
• rany przewlekłe,
• rany ostre,
• rany urazowe,
• rana z rozejściem się brzegów,
• rany zakażone,
• owrzodzenia (np. owrzodzenia odleżynowe lub owrzodzenia cukrzycowe),
• przeszczepy,
• oparzenia pośredniej grubości,
• nacięcia chirurgiczne (tylko wraz z odpowiednią warstwą kontaktową, np. Atrauman® Silicone).

3.3 Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do zastosowania urządzenia są rany ze zmianami nowotworowymi
o charakterze złośliwym, nieleczone zapalenie szpiku kostnego lub rany z tkanką martwiczą.
Zestawu podciśnieniowego Vivano®Tec Pro nie wolno stosować bezpośrednio na wyeksponowane
nerwy, miejsca zespolenia, naczynia krwionośne oraz narządy wewnętrzne.
Przeciwwskazaniem do stosowania opatrunku są także przetoki niejelitowe i niezbadane, gdyż mogłoby
to doprowadzić do uszkodzenia struktur jelitowych i/lub narządów.
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3.4 Czas trwania terapii
W normalnych warunkach produkt jest przeznaczony do nieprzerwanego stosowania przez okresy
dłuższe niż 30 dni.

3.5 Specjalne środki ostrożności
W przypadku pacjentów z ostrym krwawieniem, zaburzeniami krzepnięcia oraz pacjentów przyjmujących
leki przeciwzakrzepowe wskazane są specjalne środki ostrożności. W takich przypadkach nie
należy stosować zbiorników na wydzielinę o pojemności 800 ml. W razie wystąpienia nagłego lub
wzmożonego krwawienia należy natychmiast przerwać terapię. W takich sytuacjach należy skonsultować
się z lekarzem prowadzącym i zastosować odpowiednie środki hamujące krwawienie.
Naczynia krwionośne i narządy muszą być odpowiednio chronione przez pokrywające je powięzie,
tkanki lub inne warstwy ochronne znajdujące się nad nimi. Szczególne środki ostrożności należy podjąć
w przypadku zakażonych, osłabionych, napromieniowanych lub zszytych naczyń krwionośnych lub
narządów.
Fragmenty kości lub ostre krawędzie mogą uszkodzić naczynia lub narządy i z tego powodu należy
je okryć bądź usunąć przed zastosowaniem terapii podciśnieniowej. W przypadku przetok jelitowych
można zastosować terapię z wykorzystaniem urządzenia podciśnieniowego Vivano®Tec Pro wyłącznie
przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. W przypadku ruchomych części ciała, których
nie można ustabilizować, wskazana jest terapia ciągła (zamiast przerywanej), aby zminimalizować
podrażnienia.
W przypadku pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, z rozwijającą się autonomiczną
hiperrefleksją, należy przerwać terapię.
Urządzenia podciśnieniowego Vivano®Tec Pro nie wolno używać w obecności silnych pól magnetycznych
(takich jak generowane przez kuchenkę indukcyjną) ani w obszarze stosowania sprzętu chirurgicznego
wykorzystującego prąd o wysokiej częstotliwości. Urządzenie podciśnieniowe Vivano®Tec Pro nie zostało
poddane ocenie pod kątem zastosowania w pediatrii. Przed zastosowaniem urządzenia u dziecka należy
najpierw sprawdzić masę i wzrost pacjenta. Urządzenie podciśnieniowe Vivano®Tec Pro nie jest zgodne
z obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI). Z tego
powodu urządzenia podciśnieniowego Vivano®Tec Pro nie należy stosować w pobliżu urządzeń MRI.
Urządzenie podciśnieniowe należy odłączyć od opatrunku oraz pacjenta przed rozpoczęciem wszelkich
procedur defibrylacyjnych.
W stosowaniu terapii podciśnieniowej przy ranach ze zbadaną przetoką jelitową, leczenie wymaga
dodatkowych środków ostrożności. Przetoka jelitowa w bliskim położeniu rany zwiększa ryzyko jej
zanieczyszczenia i/lub zakażenia. Aby uniknąć ryzyka potencjalnego kontaktu rany z treścią jelitową,
wymagane jest chirurgiczne odseparowanie przetoki według obowiązujących wytycznych i procedur
chirurgicznych.
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4. Zakładanie zestawu opatrunkowego Vivano®Med
Uwaga! Zestaw opatrunkowy Vivano®Med może być aplikowany wyłącznie przez specjalistów opieki
zdrowotnej lub zgodnie z instrukcjami medycznymi (wskazówki i ograniczenia stosowania Vivano®Med
Abdominal Kit, patrz: Rozdział 8). Elementy składowe opatrunku są produktami jednorazowego użytku.
Podczas aplikacji należy zapewnić sterylne/aseptyczne warunki pod nadzorem specjalisty, w zgodzie
z obowiązującą praktyką.

4.1 Przygotowanie rany
• Przed użyciem systemu do terapii podciśnieniowej Vivano® należy oczyścić ranę w celu usunięcia
tkanki martwiczej, zaschniętej wydzieliny z rany oraz strupów.
• Jeśli występuje krwawienie, należy je opanować.
• Rana musi zostać starannie oczyszczona i przepłukana roztworem soli fizjologicznej lub innym płynem
służącym do płukania ran, zgodnie z obowiązującymi standardami.
• Konieczne jest oczyszczenie i wysuszenie okolic rany, by uzyskać odtłuszczoną powierzchnię
potrzebną do dobrego przylegania opatrunku. W celu usunięcia płynów ustrojowych (pot, tłuszcz)
można zastosować płyny do oczyszczania skóry.

4.2 Zakładanie opatrunku
Etap 1
Przed pierwszym założeniem opatrunku i przy każdej jego zmianie
rana musi zostać dokładnie oczyszczona zgodnie z zaleceniami
lekarza. Sterylnymi nożyczkami wytnij opatrunek piankowy
Vivano®Med tak, aby pasował do kształtu i rozmiaru rany. Opatrunek
piankowy nie powinien nachodzić na skórę otaczającą ranę.
Tak przygotowany opatrunek piankowy należy wprowadzić do rany.
Podczas docinania opatrunku piankowego do wymaganego kształtu
należy upewnić się, że jego drobne kawałki nie dostały się
w obszar rany.
Etap 2
Ranę opatrzoną za pomocą opatrunku piankowego Vivano®Med
Foam należy następnie uszczelnić opatrunkiem z folii Hydrofilm®,
pamiętając, aby opatrunek okrywał co najmniej 5 cm zdrowej
skóry wokół rany. W razie konieczności można opatrunek z folii
odpowiednio przyciąć. Nałożyć opatrunek z folii zgodnie ze
wskazówkami (kolejność nakładania oznaczona numerami),
aby uzyskać odpowiednio szczelny opatrunek.

Zakładając opatrunek foliowy unikać napięcia mogącego spowodować uszkodzenie skóry. Zaleca się zachować
niewykorzystany fragment opatrunku foliowego lub jego nadmiar (odciętą część), ponieważ można je
wykorzystać później do dodatkowego uszczelnienia opatrunku z folii w razie potrzeby.
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Etap 3
Wybierz miejsce na folii opatrunkowej, gdzie ma być umieszczony
Vivano®Tec Port i wytnij otwór o wymiarach ok. 2 x 4 cm. Należy przy
tym uważać, aby nie przedziurawić opatrunku piankowego.
Etap 4
Nałożyć Vivano®Tec Port w taki sposób, aby jego środek znajdował się
dokładnie nad otworem przygotowanym w opatrunku z folii.
Uwaga: system musi przylegać równo i bez zmarszczeń.
Etap 5
Następnie połączyć dren Vivano®Tec Pro z drenem zbiornika na
wydzielinę systemu do terapii podciśnieniowej Vivano®Tec Pro
i rozpocząć terapię zgodnie z instrukcją obsługi.

4.3 Zdejmowanie/zmiana opatrunku
1. Przy każdej zmianie opatrunku rana musi być dokładnie oczyszczona oraz powinna być dokonana
rewizja rany według instrukcji lekarza i obowiązujących standardów higieny.
2. Ranę należy dokładnie zbadać i upewnić się, że usunięte zostały wszystkie części opatrunku
piankowego oraz folii ochronnej.
3. Nowy opatrunek należy założyć zgodnie z instrukcją opisaną w części Aplikacja opatrunku.
Jeśli zmianie opatrunku towarzyszy ból, należy rozważyć premedykację lub znieczulenie miejscowe.
Zmiana opatrunku powinna odbywać się w regularnych odstępach czasowych, zazwyczaj między
48 a 72 godz., aby zapewnić optymalne warunki dla procesu gojenia oraz ograniczyć ryzyko związane
ze zbyt długim pozostawieniem elementów opatrunku w jamie brzusznej. W przypadku ran zakażonych,
opatrunki należy zmieniać co 12 do 24 godzin (a nawet częściej, jeśli to konieczne).

4.4 Przywieranie
W przypadku gdy opatrunek piankowy przywiera do rany, opatrunek piankowy można nasączyć
roztworem soli fizjologicznej. Po upływie 15 – 30 minut kontaktu opatrunku z raną, należy go
delikatnie usunąć. Przy ranach o rozpoznanej tendencji do przywierania, należy rozważyć zastosowanie
nieprzywierającej warstwy kontaktowej.
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5. Podłączenie urządzenia podciśnieniowego Vivano®Tec Pro
5.1 Przygotowanie i montaż urządzenia podciśnieniowego
Etap 1
Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda 1 na urządzeniu
podciśnieniowym.

1

Etap 2
Połącz gniazdo z kablem zasilającym odpowiednim dla sieci
elektrycznej danego kraju. Podłącz wtyczkę elektryczną do gniazda
sieciowego.
Na urządzeniu podciśnieniowym zostanie wyświetlony symbol
ładowania. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, odłączyć
urządzenie od gniazda sieciowego. W tym celu wtyczkę sieciową
należy wyjąć z gniazda sieciowego, a wtyczkę zasilacza z gniazda
na urządzeniu podciśnieniowym. Urządzenia można również używać,
gdy jest podłączone do zasilania sieciowego (praca na zasilaniu
sieciowym).
5.1.1 Zakładanie zbiornika na wydzielinę
Ostrożnie wyjąć jałowy zbiornik z opakowania.
2

Uwaga: nie kłaść załączonego drenu na niesterylne podłoże.

Włożyć zbiornik na wydzielinę pod niewielkim kątem
w prowadnicę urządzenia podciśnieniowego 1 . Przechylać
zbiornik na wydzielinę w kierunku urządzenia podciśnieniowego
aż do całkowitego zatrzaśnięcia się niebieskiego przycisku
odblokowującego 2 . Lekko pociągnąć za zbiornik, aby upewnić
się, że jest on stabilnie zamontowany na urządzeniu.

1

5.1.2 Zdejmowanie zbiornika na wydzielinę
Nacisnąć niebieski przycisk odblokowujący 2 na urządzeniu
podciśnieniowym.
Lekko przechylić zbiornik na wydzielinę, a następnie go zdjąć.
W odpowiedni sposób zutylizować zbiornik na wydzielinę.
Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Uwaga: Zbiornik, nawet jeśli nie jest pełen, musi być wymieniany co
najmniej raz w tygodniu, a także każdorazowo przed zastosowaniem
zestawu u kolejnego pacjenta.
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2

5.2 Ustawienia urządzenia podciśnieniowego
Proponowane ustawienia są jedynie ogólnymi zaleceniami. Wartość podciśnienia może być ustawiona
zgodnie z wytycznymi lekarza prowadzącego dostosowanymi do stanu pacjenta i charakterystyki
rany. Ogólnie za „złoty standard” przyjmuje się podciśnienie o wartości 125 mmHg, należy jednak
pamiętać, że nie istnieje jedna zalecana wartość podciśnienia8. Do leczenia ran należy stosować wartości
podciśnienia w zakresie od 50 mmHg do 150 mmHg8.
Więcej informacji na temat doboru wartości ciśnienia oraz zaleceń dla określonych rodzajów ran znajdą
Państwo w rozdziale „Ustawienia ciśnienia: uwagi szczególne”.
Jaki tryb terapii należy zastosować?
W codziennej praktyce klinicznej rozróżnia się dwa tryby podciśnieniowej terapii ran: „ciągły”
i „przerywany” (cykliczny). Pojęcie „tryb przerywany” odnosi się w niniejszych wytycznych do trybu
określanego w literaturze jako „zmienny” (ustawienia podciśnienia zmieniają się cyklicznie z niskich
na wysokie). Publikacje wykazują, że ta cykliczność ma przewagę nad klasycznym trybem przerywanym,
w którym podciśnienie jest w powtarzalny sposób włączane i wyłączane9. System Vivano®Tec Pro oferuje
możliwość zastosowania trybu zmiennego.
W początkowej fazie zaleca się, aby prowadzić leczenie podciśnieniem w trybie ciągłym. W zależności
od szeregu czynników, takich jak poziom wysięku, reakcja pacjenta oraz cel terapii, można przejść na
tryb zmienny (zróżnicowany)5. Ogólnie przyjęte jest początkowe stosowanie trybu ciągłego przez
24 godziny przy wszystkich rodzajach ran oraz utrzymywanie stałego trybu ciągłego przy ranach jamy
brzusznej18, ranach tunelowych, ranach otrzewnej, pomiędzy palcami stóp, w sternotomii,
na przeszczepach tkanek i płatów skóry oraz ranach silnie sączących5.
O ile tryb ciągły zapewnia stabilizację rany i ciągłe usuwanie wydzieliny, tryb przerywany (zmienny)
prowadzi do szybszego tworzenia się tkanki ziarninowej. Prawdopodobnie wynika to z połączonego
oddziaływania zarówno zwiększonego przepływu krwi (co zwiększa natlenienie, zaopatrzenie
w substancje odżywcze i lepsze usuwanie produktów przemiany materii) oraz zmniejszonego przepływu
krwi (co pobudza angiogenezę i tworzenie się tkanki ziarninowej), jak i stymulacji mechanicznej —
powtarzającego się obkurczania brzegów rany, co nasila ekspresję ważnych czynników wzrostu10
biorących udział w gojeniu rany oraz aktywację proliferacji komórek dzięki deformacji cytoszkieletu5.
Więcej informacji na temat doboru wartości ciśnienia oraz zaleceń dla określonych rodzajów ran znajdą
Państwo w rozdziale „Ustawienia ciśnienia: uwagi szczególne”.
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5.2.1 Rozpoczęcie terapii
Włączanie urządzenia podciśnieniowego
Naciskać przycisk wł./wył.
przez 2 sekundy.
Zostanie wyświetlone menu główne.

Wyłączanie urządzenia podciśnieniowego
Naciskać przycisk wł./wył.
przez 2 sekundy.
Urządzenie podciśnieniowe wyłączy się.
Blokada przycisków musi być wyłączona.

Przerywany

Ciągły

Menu główne

5.2.2 Pierwsze uruchomienie
Włączanie urządzenia podciśnieniowego
Naciskać przycisk wł./wył.
przez 2 sekundy.
W trakcie pierwszego uruchomienia zostanie
wyświetlone menu wyboru języka.

Dotknąć wybranego języka.
Obok wybranego języka zostanie wyświetlony
symbol zaznaczenia.
Menu wyboru języka

Potwierdzić wybór, naciskając przycisk

.

Zostanie wyświetlone menu ustawień czasu.

Wprowadzić godzinę, naciskając przyciski
i .
Wprowadzić dzień tygodnia, naciskając
przyciski
i .
Dotknąć niebieskiego pola obok napisu
„Zmiana czasu”, jeśli zegar ma automatycznie
dostosowywać się do zmian czasu.
Potwierdzić wybór, naciskając przycisk .
Zostanie ponownie wyświetlone menu główne.

5.2.3 Sprawdzanie poprawności działania
wyświetlacza
Rozpocząć terapię bez zbiornika
na wydzielinę.
Ręcznie zakryć lewy otwór z tyłu urządzenia.
Po kilku sekundach na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony komunikat ostrzegawczy „Pełny
zbiornik na wydzielinę”.
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Środa
Zmiana czasu
Ustawianie czasu

5.2.4 Blokada przycisków

1

Automatyczna blokada przycisków
Urządzenie podciśnieniowe Vivano®Tec Pro
jest wyposażone w funkcję automatycznej
blokady przycisków.
Jeśli ekran dotykowy nie zarejestruje żadnego
dotknięcia przez ponad 1 minutę, zostanie
włączona automatyczna blokada przycisków (

1

Zapobiega to niezamierzonemu naciśnięciu
przycisków.

).

Ciągły

Blokada przycisków włączona

Podczas pracy na zasilaniu akumulatorowym
podświetlenie wyświetlacza wyłącza się po
5 minutach.
Włączanie blokady przycisków
Dotknąć przycisku .

2

Blokada przycisków zostanie włączona. Jest to
sygnalizowane symbolem

.

Wyłączanie blokady przycisków
Dotknąć krótko ekranu dotykowego lub
nacisnąć przycisk wł./wył.
Ekran dotykowy zostanie włączony i zostanie
wyświetlony przycisk

.

Dotknąć przycisku

1

.

Ciągły

Wyłączanie blokady przycisków

1

Zostanie wyświetlony drugi migający przycisk
(

2

).

Dotknąć przycisku

2

.

Blokada przycisków zostanie wyłączona.
Jest to sygnalizowane migającym symbolem
otwartej kłódki

.
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5.3

Ustawianie trybu przerywanego

Fabryczne ustawienie podciśnienia to 125 mmHg
w trybie ciągłym.
Urządzenie zapamiętuje ostatnio ustawioną
wartość.
5.3.1 Ustawianie podciśnienia
Tryb ciągły
Dotykanie przycisku
o 5 mmHg.
Dotykanie przycisku
o 5 mmHg.

zwiększa podciśnienie

Przerywany

zmniejsza podciśnienie
Ciągły

Tryb przerywany
W przeciwieństwie do trybu ciągłego,
w którym stosowane jest stałe podciśnienie, tryb
przerywany pozwala na terapię ze zmiennymi
interwałami ciśnienia.

Menu główne

1

Przerywany

Włączanie trybu przerywanego
Dotknąć przycisku 1 .
Tryb przerywany zostanie włączony.

Ciągły

Obramowanie przycisku stanie się białe.

Ustawienie fabryczne podciśnienia dla trybu
przerywanego to 125 mmHg przez 5 minut
i 20 mmHg przez 2 minuty.
Ostatnio wprowadzone ustawienie jest
zawsze zapisywane.

2

Przerywany

Dotknąć obszaru

2

.

Zostanie wyświetlone menu ustawień trybu

125 5
20 2

przerywanego.

Dotknąć wartości, która ma zostać zmieniona.

Ciągły

Odpowiednie pole zmieni kolor na biały.

Dotknąć przycisku
lub , aby ustawić
żądaną wartość.
Potwierdzić wybór, naciskając przycisk .

Zmiana zakresów ustawień

Zostanie wyświetlony aktywowany tryb
przerywany.
Ważne!
Dotknięcie przycisku

powoduje zamknięcie menu trybu

przerywanego i zapisanie wartości. Jeśli nowe wartości nie
mają być zapisane, należy odczekać bez dotykania ekranu,
aż wyświetlacz powróci do menu głównego.
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Ustawianie wartości

6. Ustawienia podciśnienia
6.1 Wartość podciśnienia
Standardem w leczeniu wielu rodzajów ran jest stosowanie podciśnienia o wartości 125 mmHg.
Istnieje wiele doniesień wskazujących na zasadność wybierania właśnie takiej wartości. Ważne jest
jednak, aby pamiętać, że wartości podciśnienia w zakresie od 50 mmHg do 150 mmHg mają działanie
lecznicze i mogą być wybierane w zależności od stanu pacjenta i charakterystyki rany8. Każdorazowo
jednak ustalenie odpowiedniej wartości podciśnienia i trybu terapii dla każdego pacjenta jest
odpowiedzialnością lekarza prowadzącego.
Wartości podciśnienia w dolnych zakresach terapeutycznych zalecane są szczególnie w przypadku:
• niedożywienia pacjenta,
• pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia7,
• pacjentów z dolegliwościami bólowymi8,
• pacjentów słabszych oraz w starszym wieku18,
• obawa przed wrastaniem tkanki w wypełnienie,
• ran z upośledzonym unaczynieniem i perfuzją (rany niedokrwienne8).
Wartości podciśnienia w górnych zakresach terapeutycznych zalecane są szczególnie w przypadku:
• ran o dużej powierzchni5,
• wzmożonego wysięku5,
• problemów z przepuszczalnością opatrunku21.

6.2 Tryb terapii podciśnieniowej
Tryb ciągły jest najpowszechniej stosowany w terapii podciśnieniowej8 i jest zalecany przez pierwsze
24 godziny leczenia ran oraz przez cały okres leczenia w przypadku ran z dużą ilością wydzieliny, ran
wymagających stabilizacji (np. ran po sternotomii, świeżo przeszczepionych płatów)5, u pacjentów
z ryzykiem krwawienia22 oraz odczuwających ból przy trybie przerywanym (zmiennym)5.
We wszystkich innych przypadkach tryb przerywany (zmienny) korzystnie wpływa na proces gojenia rany,
ze względu na przyśpieszenie procesu ziarninowania. W trybie tym istnieje mniejsze ryzyko wytworzenia
niedokrwienia w pobliżu krawędzi rany, co czyni go szczególnie przydatnym w leczeniu ran ze słabo
unaczynioną tkanką10.
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6.3

Ustawienia terapii w rożnych rodzajach ran

6.3.1 Rany urazowe i ostre (oparzenia pośredniej grubości, rany po sternotomii, rany
w ortopedii i traumatologii)6,11,12,13
Cele leczenia:
• stymulacja tworzenia się tkanki ziarninowej,
• przygotowanie łożyska rany do przeszczepów płatowych i/lub przeszczepów skóry,
• poprawa miejscowego krążenia krwi.
Tryb przy
rozpoczęciu terapii

Późniejszy tryb
terapii

Terapia w trybie
Tryb ciągły
ciągłym przez
(rany po sternotomii)
pierwsze 24 godziny5. Tryb przerywany

Ustawienie
podciśnienia

Zmiana opatrunku

od 80 mmHg do
125 mmHg

Regularnie co 48 do 72 godzin.
W przypadku zakażonych ran
należy zmieniać opatrunek
co 12 do 24 godzin.

6.3.2. Wtórnie gojące się rany pooperacyjne6,8,14
Cele leczenia:
• zbliżenie krawędzi rany,
• stymulacja tworzenia się tkanki ziarninowej,
• poprawa miejscowego krążenia krwi.
Tryb przy
rozpoczęciu terapii

Późniejszy tryb
terapii

Ustawienie
podciśnienia

Zmiana opatrunku

Terapia w trybie
ciągłym

Tryb ciągły /
Tryb przerywany

od 80 mmHg do
125 mmHg

Regularnie co 48 do 72 godzin.
W przypadku zakażonych ran
należy zmieniać opatrunek
co 12 do 24 godzin.
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6.3.3 Przeszczepy skóry i substytuty skóry15
Uwaga:
System do terapii podciśnieniowej Vivano® powinien być zastosowany jak najszybciej po wykonaniu
przeszczepu, aby wspomagać przyjęcie przeszczepu. Ze względu na tendencję do przywierania
opatrunków w przypadku przeszczepów należy rozważyć zastosowanie nieprzywierającej warstwy
kontaktowej (np. Atrauman® Silicone).
Cele leczenia:
• poprawa miejscowego krążenia krwi/zapobieganie wysiękowi osocza i powstaniu krwiaka,
• zminimalizowanie sił ścinających,
• stabilizacja przeszczepu,
• poprawa przylegania płata/substytutu.
Tryb przy
rozpoczęciu terapii

Późniejszy tryb
terapii

Ustawienie
podciśnienia

Zmiana opatrunku

Terapia w trybie
ciągłym do końca
leczenia

Tryb ciągły

75–125 mmHg

Regularnie co 48 do 72 godzin.
W przypadku zakażonych ran
należy zmieniać opatrunek
co 12 do 24 godzin.

6.3.4 Przeszczepy płatowe16
Uwaga:
Przy stosowaniu terapii podciśnieniowej Vivano® w przypadku płatów skórnych zaleca się umocowanie
płata używając o około jedną trzecią mniej szwów niż zwykle, co umożliwi drenaż wydzieliny.
Aby zabezpieczyć płat, należy zastosować warstwę kontaktową (Atrauman® Silicone) na linii szwów.
Zaleca się również zabezpieczenie nienaruszonego naskórka na górze płata przez nałożenie opatrunku
z folii lub hydrokoloidowego.
Należy upewnić się, iż okolica rany z nałożonym płatem skórnym jest odpowiednio przykryta
zestawem opatrunkowym Vivano®Med (powinien on przykrywać obszar ok. 2–3 cm wokół rany).
Cele leczenia:
• przygotowanie dna rany w obszarze planowanego położenia płata,
• poprawa miejscowego krążenia krwi,
• zminimalizowanie obrzęków,
• zapobieganie martwicy płata.
Tryb przy
rozpoczęciu terapii

Późniejszy tryb
terapii

Ustawienie
podciśnienia

Zmiana opatrunku

Terapia w trybie
ciągłym do końca
leczenia

Tryb ciągły

120–150 mmHg

Regularnie co 48 do 72 godzin.
W przypadku zakażonych ran
należy zmieniać opatrunek
co 12 do 24 godzin.
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6.3.5 Owrzodzenia odleżynowe (stopnia 3 i 4)14
Uwaga:
Owrzodzenia odleżynowe można leczyć za pomocą terapii podciśnieniowej w celu przygotowania
łożyska rany do rekonstrukcji albo w ramach określonej strategii terapeutycznej. Należy podjąć
odpowiednie działania, aby zapobiec powstaniu dalszych uszkodzeń spowodowanych uciskiem, takie
jak odpowiednia zmiana pozycji i inne środki zapobiegawcze.
Cele leczenia:
• stymulacja tworzenia się tkanki ziarninowej,
• poprawa miejscowego krążenia krwi,
• przygotowanie łożyska rany do rekonstrukcji chirurgicznej,
• wytworzenie wilgotnego środowiska w ranie.
Tryb przy
rozpoczęciu terapii

Późniejszy tryb
terapii

Terapia w trybie
Tryb przerywany
ciągłym przez
pierwsze 24 godziny5.

Ustawienie
podciśnienia

Zmiana opatrunku

125 mmHg

Regularnie co 48 do 72 godzin.
W przypadku zakażonych ran
należy zmieniać opatrunek
co 12 do 24 godzin.

6.3.6 Owrzodzenia podudzi14
Uwaga:
W przypadku leczenia owrzodzeń podudzi niezbędne jest zdiagnozowanie podstawowej choroby. Aby
terapia przyniosła pozytywne efekty, musi być również podjęte leczenie pierwotnego schorzenia.
Cele leczenia:
• stymulacja tworzenia się tkanki ziarninowej,
• poprawa miejscowego krążenia krwi,
• przygotowanie łożyska rany do ewentualnego chirurgicznego zamknięcia,
• wytworzenie wilgotnego środowiska w ranie.
Tryb przy
rozpoczęciu terapii

Późniejszy tryb
terapii

Terapia w trybie
Tryb przerywany
ciągłym przez
pierwsze 24 godziny5.
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Ustawienie
podciśnienia

Zmiana opatrunku

50–125 mmHg

Regularnie co 48 do 72 godzin.
W przypadku zakażonych ran
należy zmieniać opatrunek
co 12 do 24 godzin.

6.3.7 Zespół stopy cukrzycowej (ZSC)14,17
Uwaga:
W przypadku leczenia zespołu stopy cukrzycowej niezbędne jest zdiagnozowanie podstawowej
choroby. Aby terapia przyniosła pozytywne efekty musi być również podjęte leczenie pierwotnego
schorzenia w połączeniu ze skutecznym oczyszczeniem i zmniejszeniem ucisku. Ważne jest również
wczesne wykrycie ewentualnej infekcji, aby uniknąć powikłań.
Cele leczenia:
• zapobieganie pogorszeniu się stanu rany (uniknięcie amputacji),
• stymulacja tworzenia się tkanki ziarninowej,
• poprawa miejscowego krążenia krwi,
• przygotowanie łożyska rany do ewentualnego chirurgicznego zamknięcia,
• utworzenie wilgotnego środowiska w ranie.
Tryb przy
rozpoczęciu terapii

Późniejszy tryb
terapii

Terapia w trybie
Tryb przerywany
ciągłym przez
pierwsze 24 godziny5.

Ustawienie
podciśnienia

Zmiana opatrunku

50–125 mmHg

Regularnie co 48 do 72 godzin.
W przypadku zakażonych ran
należy zmieniać opatrunek
co 12 do 24 godzin.

6.3.8 Otwarty brzuch18,19
Uwaga:
Otwarta jama brzuszna stanowi zawsze następstwo poważnych wskazań medycznych. Zastosowanie
terapii podciśnieniowej umożliwia jej tymczasowe zamknięcie. Przy stosowaniu terapii podciśnieniowej
w ranach otwartego brzucha należy się upewnić, że wszystkie narządy i delikatne struktury są przykryte
warstwą ochronną zabezpieczającą narządy.
Cele leczenia:
• zbliżenie krawędzi rany,
• zapewnienie tymczasowego zamknięcia rany,
• ochrona jelit i narządów wewnętrznych przed uszkodzeniem,
• kontrola ilości wydzieliny i obrzęku,
• zmniejszenie ryzyka przywierania.
Tryb przy
rozpoczęciu terapii

Późniejszy tryb
terapii

Ustawienie
podciśnienia

Zmiana opatrunku

Tryb ciągły

Tryb ciągły

50–125 mmHg
(preferowane niższe
ustawienia)

Regularnie w odstępach co
24 do 72 godzin. W przypadku
oznak zakażenia zmieniać
opatrunek co 12 do 24 godzin.
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7. Aspekty powiązane z leczeniem ran
7.1 Ocena pacjenta i rany
Przed rozpoczęciem terapii podciśnieniowej i w trakcie leczenia należy stale oceniać i monitorować stan
pacjenta oraz rany. Należy oceniać ogólny stan zdrowia pacjenta, choroby współistniejące, jak również
samopoczucie. O ile to możliwe, pacjent powinien zrozumieć stosowaną opcję leczenia oraz powody
używania terapii podciśnieniowej7. Zaangażowanie i pozytywne nastawienie pacjenta do stosowania
systemu może być czynnikiem wpływającym na poprawę wyników leczenia23.
Kontrola rany powinna obejmować ocenę tkanki łożyska rany, występowanie oznak stanu zapalnego/
infekcji, ocenę wydzieliny, ocenę brzegów rany pod kątem występowania ewentualnego podminowania
lub kieszeni, ocenę odczucia bólu oraz skóry wokół rany23. Przy każdej zmianie opatrunku należy
dokonać ponownej oceny stanu rany i prowadzić stosowną dokumentację.
Urządzenie Vivano®Tec Pro jest wyposażone w liczne funkcje mające zapewnić bezpieczne i skuteczne
prowadzenie terapii podciśnieniowej, jak każdy system wymaga jednak regularnych kontroli stanu rany
i pacjenta.
7.1.1 Ilość i barwa wydzieliny
Zbiorniki należy regularnie sprawdzać pod kątem ilości i barwy wydzieliny. W przypadku obrzęku
rany i/lub pojawienia się większej ilości wydzieliny, można zwiększyć wartość podciśnienia, aby
skutecznie usuwać wydzielinę5. Nagłe pojawienie się krwi w zbiorniku lub drenach należy natychmiast
zdiagnozować, a terapię podciśnieniową należy przerwać do momentu opanowania krwawienia.

7.1.2 Odstępy między zmianami opatrunku
Opatrunki należy zmieniać co 48 do 72 godzin w zależności od typu rany, celów leczenia i ilości
wydzieliny14. W przypadku objawów zakażenia rany, opatrunki należy zmieniać co 12 do 24 godzin.
7.1.3 Objawy zakażenia
Ranę i jej otoczenie należy często sprawdzać pod kątem oznak zakażenia. O ile objawy zakażenia
zazwyczaj łatwo jest rozpoznać w przypadku ran ostrych/chirurgicznych, o tyle w ranach przewlekłych
oraz u pacjentów z osłabioną odpornością mogą być one trudniejsze do zdiagnozowania. W ich
przypadku mogą występować delikatne objawy miejscowe albo niespecyficzne objawy ogólne (utrata
apetytu, osłabienie itp.)20. Należy zwrócić uwagę na następujące objawy20:
• wszelkie zmiany poziomu i charakterystyki bólu,
• pogorszenie się stanu rany,
• obrzęk,
• krwawienie lub kruchość tkanki ziarninowej,
• zapach,
• odbarwienie łożyska rany,
• wzrost ilości wydzieliny lub wydzielina ropna,
• tworzenie się kieszeni,
• miejscowy wzrost temperatury skóry.
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W przypadku wystąpienia pierwszych objawów zakażenia albo powikłań zalecana jest szczególna
uwaga. Należy przerwać leczenie za pomocą urządzenia Vivano® do chwili postawienia zadowalającej
diagnozy i stworzenia planu zwalczania zakażenia.
7.1.4 Zapach
Nieprzyjemny zapach rany może wynikać z takich czynników, jak obecność mikroorganizmów w ranie,
obfity wysięk, słabo unaczyniona tkanka, itp. Zgodnie z lokalną praktyką kliniczną podczas każdej
zmiany opatrunku należy starannie oczyścić i przepłukać ranę solą fizjologiczną albo innym roztworem
płuczącym. Oczyszczanie rany zmniejsza liczbę bakterii i redukuje wydzielanie zapachu.
Leczenie podciśnieniowe natomiast redukuje nieprzyjemny zapach poprzez skuteczne leczenie wysięku,
co może wpływać na poprawę jakości życia pacjenta20.
Jeżeli z urządzenia podciśnieniowego Vivano®Tec Pro wydobywa się nieprzyjemny zapach, należy się
skontaktować z konsultantem firmy HARTMANN.
Uwaga! Nieprzyjemny zapach może wskazywać na infekcję w ranie.

7.2 Aspekty anatomiczne
7.2.1. Naczynia krwionośne, odsłonięte ścięgna, nerwy i narządy
Naczynia krwionośne, odsłonięte ścięgna, nerwy i narządy muszą być odpowiednio chronione przez
nałożone powięzie, tkankę lub inne warstwy ochronne. Szczególne środki ostrożności należy podjąć
w przypadku zainfekowanych, osłabionych, napromieniowanych lub szytych naczyń krwionośnych
lub organów.
7.2.2. Fragmenty kości lub ostre krawędzie
Fragmenty kości lub ostre krawędzie mogą doprowadzić do uszkodzenia naczyń i narządów, należy więc
je zabezpieczyć lub usunąć przed włożeniem opatrunku piankowego Vivano®Med do rany.
7.2.3. Przetoki jelitowe
Rany z przetokami jelitowymi mogą być leczone za pomocą terapii podciśnieniowej w celu kontroli
przetoki i zmiany kierunku strumienia wypływającego18. Należy jednak stosować specjalne środki
ostrożności.
7.2.4 Urazy rdzenia kręgowego
W przypadku pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym z rozwijającą się niezależną hiperrefleksją
należy przerwać terapię.
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8. Aplikacja Vivano®Med Abdominal Kit Brzuszny zestaw opatrunkowy
Zestawy Vivano®Med Abdominal Kit mogą być aplikowane, zgodnie z prawem obowiązującym w danym
kraju, wyłącznie przez lekarza lub wykwalifikowanego specjalistę według instrukcji lekarza.
Zestawy Vivano®Med Abdominal Kit są przeznaczone do wyłącznego stosowania z systemem do terapii
podciśnieniowej Vivano®Tec Pro firmy PAUL HARTMANN AG.
Wskazania
Zestaw Vivano®Med Abdominal Kit przeznaczony jest do tymczasowego leczenia otwartej jamy
brzusznej, kiedy niemożliwe jest zamknięcie powłok brzusznych lub wymagany jest częsty dostęp
do jamy. Wiąże się to z ranami jamy brzusznej z wyeksponowaną tkanką wisceralną, takimi jak
rany powstałe podczas leczenia zespołu przedziału brzusznego, podczas leczenia w ramach zasad
chirurgicznej kontroli obrażeń lub w przypadku rozległego ubytku powłok brzusznych.

8.1 Przygotowanie rany
Przed pierwszym założeniem opatrunku i przy każdej jego zmianie rana brzucha musi zostać dokładnie
oczyszczona zgodnie z zaleceniami lekarza.
Należy starannie sprawdzić ranę pod kątem obecności ropni, przetok i innych zmian, które mogą
wymagać specjalnego czyszczenia i leczenia.

8.2 Zastosowanie warstwy ochronnej do zabezpieczenia narządów
Poszczególne komponenty zestawu Vivano®Med Abdominal Kit należy zawsze
stosować w podanej poniżej kolejności.

Otworzyć sterylne opakowanie zestawu Vivano®Med Abdominal Kit.
Wyjąć z opakowania warstwę ochronną do zabezpieczenia narządów
Vivano®Med Abdominal Kit i otworzyć w jałowym środowisku.
Rozłożyć warstwę Vivano®Med Abdominal Kit w taki sposób, aby
kieszenie aplikacyjne były skierowane do przodu, a jej gładka strona
znajdowała się na otwartej jamie brzusznej. Upewnić się, że zewnętrzne
krawędzie folii z kieszeniami aplikacyjnymi nie zostały ułożone na
wewnętrznych narządach jamy brzusznej.
Ocenić wielkość rany. Nadmiar warstwy ochronnej Vivano®Med
Abdominal można założyć do rany albo przyciąć materiał do wielkości
rany. Należy zwrócić uwagę, aby do rany nie dostały się odcięte
fragmenty, a pozostała powierzchnia warstwy w pełni zakryła narządy
wewnętrzne. Przy wycinaniu warstwy chroniącej narządy wewnętrzne
Vivano®Med Abdominal należy upewnić się, że:
• kieszenie aplikacyjne nie są całkowicie usunięte, gdyż ułatwiają one rozróżnienie gładkiej
i nieregularnej strony warstwy chroniącej narządy wewnętrzne,
• żadne pozostałości nie dostały się w obszar rany,
• warstwa jest wystarczających rozmiarów, aby całkowicie przykryć narządy wewnętrzne.
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Ostrożnie nałożyć warstwę ochronną Vivano®Med Abdominal gładką
stroną bezpośrednio na otwartą jamę brzuszną. Włożyć do kieszeni
aplikacyjnych dłonie albo odpowiednie narzędzia, aby ułatwić sobie
wprowadzanie warstwy ochronnej między ścianę jamy brzusznej
a narządy wewnętrzne. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu
narzędzi chirurgicznych, aby nie uszkodzić kieszeni aplikacyjnych.
Rozpocząć wsuwanie warstwy ochronnej Vivano®Med Abdominal
między ścianę brzucha a narządy wewnętrzne w taki sposób, aby
gładka strona warstwy była skierowana ku narządom. Systematycznie
układać warstwę wokół otworu rany tak, aby dokładnie i całkowicie
zakryć narządy wewnętrzne. Powstałe przy układaniu warstwy
zagniecenia nie wpływają na skuteczność odprowadzania wydzieliny
z obszaru rany. Powinny one jednak rozchodzić się promieniście,
zaczynając od środka warstwy.

8.3 Zakładanie opatrunku piankowego Vivano®Med
Przed wprowadzeniem opatrunku piankowego Vivano®Med do rany nałożyć
warstwę ochronną do zabezpieczenia narządów wewnętrznych Vivano®Med
Abdominal!

Przyciąć lub oderwać wzdłuż perforacji opatrunek piankowy Vivano®Med,
dopasowując rozmiar i kształt opatrunku do rozmiaru i kształtu jamy
brzusznej. Należy przy tym uważać, aby żadne fragmenty opatrunku nie
dostały się do wnętrza rany.
Upewnić się, że rozmiar opatrunku piankowego Vivano®Med jest
dopasowany do rozmiaru folii ochronnej Vivano®Med Abdominal
i że opatrunek piankowy ma zapewniony bezpośredni kontakt z obrzeżami
rany. Aby zapobiec retrakcji, zalecane jest użycie dynamicznych szwów
uciskowych. Ostrożnie włożyć opatrunek piankowy Vivano®Med do rany.
Jeżeli zastosowano więcej niż jeden kawałek opatrunku, należy upewnić się, że jego
poszczególne fragmenty przylegają do siebie, aby zapewnić równomierny rozkład podciśnienia.
Nigdy nie należy zbyt mocno lub na siłę wciskać w ranę opatrunku piankowego Vivano®Med.
Upewnić się, czy opatrunek nie zsunął się pod obrzeża rany. Odnotować w dokumentacji
pacjenta liczbę zastosowanych fragmentów opatrunku piankowego Vivano®Med.
Dopilnować, aby opatrunek piankowy Vivano®Med nie wystawał poza krawędzie rany i nie
stykał się z otaczającą skórą. Zabezpieczyć spękaną/kruchą skórę w okolicy rany dodatkowym
opatrunkiem hydrokoloidowym albo folią (np. Hydrocoll lub Hydrofilm®). Należy pamiętać,
że stosowanie kilku warstw opatrunku z folii jedna na drugiej zwiększa ryzyko maceracji skóry.
Zakładanie opatrunku należy natychmiast przerwać w przypadku zaobserwowania podrażnień
skóry w okolicy rany po kontakcie z zestawem opatrunkowym Vivano®Med Abdominal Kit.
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8.4 Nakładanie opatrunku Hydrofilm® i Vivano®Tec Port
Do uszczelnienia rany użyć opatrunku Hydrofilm®.
• Dopilnować, aby opatrunek z folii pokrywał margines co najmniej
5 cm nienaruszonej skóry wokół rany. W razie konieczności można
odpowiednio przyciąć opatrunek foliowy.
• Nałożyć na ranę opatrunek Hydrofilm® i Vivano®Tec Port zgodnie
z instrukcjami w rozdziale 4.3 (etapy 2–5).

8.5 Zamykanie rany/ponowne zbliżanie krawędzi rany
Przy większych uszkodzeniach można zastosować dodatkowe środki służące ponownemu zbliżeniu
brzegów rany, takie jak szwy dynamiczne. W takich przypadkach, aby zapewnić bezpośredni kontakt
z warstwą ochronną, konieczne może się okazać umieszczenie opatrunku piankowego Vivano®Med pod
szwami dynamicznymi. Jest to konieczne do zapewnienia bezpiecznego usuwania wydzieliny.
Na szwach dynamicznych należy umieścić kolejny fragment pianki.
Przy aplikacji opatrunku Hydrofilm® należy upewnić się, że Hydrofilm® całkowicie przylega.

8.6 Zmiana opatrunku
Każdorazowo przy zmianie opatrunku ranę należy dokładnie oczyścić postępując zgodnie z instrukcjami
lekarza i obowiązującymi normami. Opatrunek należy zmieniać co 24 do 72 godzin. Zwiększanie
częstotliwości zmian opatrunku zależy od wyników ciągłego monitorowania rany i stanu pacjenta.
Szczególną uwagę należy zwrócić na częstość zmian opatrunku w przypadku zakażenia rany lub jamy
brzusznej. W przypadku ran zakażonych opatrunek powinien być zmieniany co 12 do 24 godzin.
Przy zmianach opatrunku należy zawsze stosować komponenty z jałowych zestawów Vivano®Med
Abdominal Kit do zaopatrywania ran jamy brzusznej.
Podczas zmiany opatrunku należy ocenić stan rany, upewniając się jednocześnie, że wszystkie
fragmenty opatrunku piankowego Vivano®Med, jak i folii ochronnej Vivano®Med Abdominal zostały
usunięte. Zużyty opatrunek należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi w danej instytucji normami
higienicznymi i przepisami.
W przypadku przywierania opatrunku piankowego do rany:
• zwilżyć opatrunek piankowy solą fizjologiczną,
• po 15–30 minutach ostrożnie zdjąć opatrunek piankowy z rany.

8.7 Specjalne środki ostrożności
W określonych przypadkach należy pamiętać o poniższych środkach ostrożności (zobacz także Instrukcję
użytkowania):
Rany zakażone
Zmiana opatrunku powinna odbywać się w regularnych odstępach czasowych, według instrukcji
opisanych w części Zmiana opatrunku w najnowszej wersji Instrukcji użytkowania. Zakażone rany jamy
brzusznej należy często monitorować, gdyż mogą one wymagać częstszych zmian opatrunków.
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UWAGA: Więcej informacji na temat monitorowania ran jamy brzusznej w kontekście terapii podciśnieniowej
znajdą Państwo w części Monitoring w najnowszej wersji Instrukcji użytkowania. Do typowych oznak
zakażenia należą: zaczerwienienie, opuchlizna, swędzenie, wyższa temperatura samej rany lub jej okolic,
nieprzyjemny zapach, itd. Rany zakażone mogą zapoczątkować infekcję ogólnoustrojową objawiającą się
wysoką gorączką, bólem głowy, zawrotami głowy, nudnościami, wymiotami, biegunką, zaburzoną orientacją,
erytrodermią, itd. Skutki infekcji ogólnoustrojowej mogą być śmiertelne.
WAŻNE: Jeśli istnieje podejrzenie zakażenia miejscowego lub ogólnoustrojowego, skontaktuj się z lekarzem
prowadzącym i skonsultuj, czy terapia podciśnieniowa powinna być przerwana lub czy należy rozważyć
terapię alternatywną.
Naczynia krwionośne i narządy wewnętrzne
Naczynia krwionośne oraz narządy powinny być odpowiednio zabezpieczone powięziami, tkankami lub
innymi powłokami ochronnymi.
WAŻNE: Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku naczyń i narządów zakażonych, osłabionych,
naświetlanych lub po zespoleniu szwami.
Fragmenty kostne i ostre krawędzie
Przed zastosowaniem zestawu Vivano®Med Abdominal Kit wystające fragmenty kostne lub ostre krawędzie
powinny zostać usunięte lub odpowiednio zabezpieczone, by zapobiec uszkodzeniom i krwawieniu z naczyń
krwionośnych i narządów jamy brzusznej.
UWAGA: Więcej informacji na temat krwawienia w kontekście terapii podciśnieniowej znajdą Państwo
w części Krwawienia w najnowszej wersji Instrukcji użytkowania.
WAŻNE: Potencjalne przesunięcia względnego ułożenia tkanek, naczyń oraz narządów może zwiększać
ryzyko ich kontaktu z fragmentami kości oraz ostrymi krawędziami.
Przetoki jelitowe
Leczenie ran zawierających zbadane przetoki jelitowe metodą podciśnieniową wymaga dodatkowych
środków ostrożności. Przetoka jelitowa w bliskim położeniu rany zwiększa ryzyko jej zanieczyszczenia i/lub
zakażenia. Aby uniknąć ryzyka potencjalnego kontaktu rany z treścią jelitową, wymagane jest chirurgiczne
odseparowanie przetoki jelitowej według obowiązujących wytycznych i procedur chirurgicznych.
Uszkodzenia rdzenia kręgowego z autonomiczną hiperrefleksją
Należy przerwać terapię podciśnieniową u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, w wyniku którego
rozwinęła się autonomiczna hiperrefleksja.
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
Urządzenia do terapii podciśnieniowej nie wolno używać w pobliżu rezonansu magnetycznego, gdyż nie jest
ono odporne na jego działanie.
Defibrylacja
W przypadku gdy konieczna jest resuscytacja z zastosowaniem defibrylatora urządzenie Vivano®Tec/
Vivano®Tec Pro należy odłączyć.
Hiperbaryczna terapia tlenowa
Jeśli pacjent poddawany jest hiperbarycznej terapii tlenowej, urządzenie Vivano®Tec / Vivano®Tec Pro należy
odłączyć ze względu na potencjalne zagrożenie pożarowe.
29

9. Inne
9.1 Dezynfekcja
Czynności opisane w tym rozdziale mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel
medyczny.
Ważne! Dostanie się płynu do wewnętrznych części urządzenia może prowadzić do uszkodzenia urządzenia
podciśnieniowego oraz zasilacza.

Urządzenia ani zasilacza nie wolno poddawać sterylizacji w autoklawie, płukać pod bieżącą wodą ani
zanurzać w żadnym płynie.
W przypadku użycia u innego pacjenta
Oczyścić całą powierzchnię urządzenia używając wilgotnej (nigdy mokrej) ściereczki.
Następnie zdezynfekować urządzenie stosując jeden z wymienionych poniżej powierzchniowych
środków dezynfekcyjnych.
Należy zwrócić uwagę na czas ekspozycji używanego środka dezynfekującego. Po upływie
wskazanego czasu ekspozycji urządzenie należy wytrzeć do sucha odpowiednią tkaniną.
Wyczyść i zdezynfekuj walizkę oraz jej zawartość.
Wymienić i zutylizować pas naramienny oraz torbę transportową.
W przypadku kontynuowania terapii u tego samego pacjenta
Raz w tygodniu oczyścić całą powierzchnię urządzenia używając wilgotnej (nigdy mokrej) ściereczki.
Następnie zdezynfekować urządzenie stosując jeden z wymienionych poniżej powierzchniowych
środków dezynfekcyjnych.
Zalecane środki dezynfekcyjne
Środek dezynfekcyjny
Dismozon plus (roztwór
użytkowy)
Kohrsolin FF (roztwór
użytkowy)
Kohrsolin extra (roztwór
użytkowy)
Bacillol 30 Foam

Mikrobac Tissues
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Składniki
Sześciowodny monoperoksyftalan magnezu
Aldehyd glutarowy
Chlorek benzylo-C12-C18-alkilodimetyloamonu
Chlorek didecylodimetyloamonu
(Etylenodioksy)dimetanol
Aldehyd glutarowy
Chlorek didecylodimetyloamonu
Propan-2-ol
Etanol
Propan-1-ol
N-alkiloaminopropyloglicyna
Chlorek benzylo-C12-C18-alkilodimetyloamonu
Chlorek didecylodimetyloamonu

(w 100 g)
95,8 g
5g
3g
3g
14,1 g
5g
8g
10,0 g
14,0 g
6,0 g
<1 g
0,4 g
0,4 g
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