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ÚVOD
Léčba řízeným podtlakem Vacuum Assisted Closure® (V.A.C.®) je pokročilá technologie hojení ran,
která může být snadno integrována do klinických postupů a napomáhat optimalizaci péče o pacienty.
Tato pokročilá technologie hojení ran je spojena s mikroprocesorem řízenou léčebnou jednotkou,
specializovaným krytím a technickým zázemím dostupným 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Platforma léčby V.A.C.® obsahuje sadu produktů: terapeutické programy ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®,
V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom®, V.A.C.Ulta™ a systémy pro léčbu ran řízeným podtlakem V.A.C Via™.
Tyto integrované systémy k léčbě ran jsou určeny k vytváření podtlaku (vakua) za účelem zlepšení
hojení ran přípravou ložiska rány pro uzavření, snížením otoku, podporou granulace tkáně a perfuze
a odstraním exsudátu spolu s infekčním materiálem.
Komponenty léčebného systému V.A.C.® pracují jako celek, aby se optimalizovalo působení a
přínosy léčby ran řízeným podtlakem. Síťovitá polyuretanová pěna s otevřenými póry (krytí V.A.C.®
GranuFoam™ a V.A.C. GranuFoam Silver®) nebo polyvinylalkoholová pěna (krytí V.A.C.® WhiteFoam)
se nastříhá podle velikosti rány a překryje adhezivní fólií. Otevřené póry pěny umožňují rovnoměrnou
distribuci podtlaku po celém povrchu rány, zatímco hadičky odvádějí nahromaděné tekutiny
do sběrné nádoby V.A.C.® Softwarem řízená léčebná jednotka aplikuje podtlak do ložiska rány.
Uživatel může na léčebné jednotce vybrat nepřetržitou, nebo přerušovanou/dynamicky řízenou
(Dynamic Pressure Control, DPC) léčbu v závislosti na typu rány a potřebách každého pacienta.
Technologie SensaT.R.A.C.™ – přesně řízená terapeutická péče (Therapeutic Regulated Accurate Care)
zajišťuje, monitoruje a napomáhá udržovat cílový tlak a přenáší signály do léčebné jednotky. Mezi
bezpečnostní funkce léčebného systému V.A.C.® patří alarmy, které signalizují ucpání hadiček, plnou
nebo chybějící sběrnou nádobu, neaktivní léčbu, vybitou baterii, úniky v utěsnění rány, a modelů
léčebných systémů ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® a V.A.C.Ulta™ je alarm nízkého tlaku.
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Tato příručka se nezabývá postupy aplikací nebo klinickými činiteli, které se týkají
léčebného systému V.A.C.Ulta™ od KCI použitého v režimu léčby V.A.C. VeraFlo™ (kapání
topických roztoků). Kontaktujte svého místního Zástupce společnosti KCI a konzultujte
návod k použití a označení konkrétního produktu pro řádné používání s aplikací léčby
V.A.C. VeraFlo™.
Tato příručka se nezabývá postupy aplikací nebo klinickými činiteli, které se týkají
prostředku léčby podtlakem (Negative Pressure Therapy – NPT) od KCI pro léčbu
otevřeného břicha (systém aktivní léčby břicha ABThera™). Kontaktujte svého místního
Zástupce společnosti KCI a konzultujte návod k použití a označení konkrétního produktu.
CO JE DOBRÉ SI PŘI POUŽÍVÁNÍ LÉČBY V.A.C.® PAMATOVAT

•
•
•
•

Ujistěte se, že pacient/rána se hodí pro léčbu V.A.C.®.

•

Neumísťujte krytí V.A.C.® GranuFoam™ nebo V.A.C.® WhiteFoam přímo na obnažené orgány,
cévy, místa anastomózy a/nebo nervy.

•
•
•

Před léčbou proveďte příslušný debridement.

•

Vždy spočítejte celkový počet kusů pěny, které jste použili v ráně. Na štítek s množstvím pěny
a do dokumentace pacienta vždy poznamenejte celkový počet použitých kusů pěny a datum
výměny krytí.

•

Léčbu V.A.C.® udržujte nejméně 22 hodin ve 24hodinovém intervalu. Krytí V.A.C.® neponechávejte
na místě, pokud je léčebná jednotka vypnutá déle než dvě hodiny z 24.

•
•

Provádějte neustálý monitoring a kontrolujte a reagujte na alarmy.

•

Pokud v ráně není zaznamenána žádná odezva nebo zlepšení během dvou týdnů, přehodnoťte
plán léčby.

•
•

V případě potřeby požádejte o radu/pomoc místního zástupce společnosti KCI.
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Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní informace související s produkty KCI.
Překontrolujte správnost diagnózy a vyřešte všechny základní a související komorbidity.
Překontrolujte, že byla provedena správná volba krytí V.A.C.® a že bylo použito vhodné krytí
V.A.C.® podle indikace.

Krytí V.A.C.® na ránu příliš netiskněte; vložte jej do rány velmi opatrně.
Zajistěte, aby bylo dosaženo dobrého utěsnění. Léčebný systém ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® a
V.A.C.Ulta™ nabízí detektor úniku Seal Check™, který napomáhá se zjišťováním úniků.

Po sejmutí krytí přepočítejte počet kusů pěny, porovnejte je s počtem vloženým do rány a
zajistěte, aby z rány byly odstraněny všechny kusy pěnového krytí V.A.C.®.

Dodržujte standardní nařízení.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE K LÉČBĚ V.A.C.®
Jednorázové komponenty léčebného systému V.A.C.® jsou poskytovány v souladu s informacemi
na označení výrobku. Sběrné nádoby léčebné jednotky V.A.C.® jsou baleny sterilní nebo se sterilní
dráhou kapaliny a neobsahují latex. Všechny jednorázové komponenty léčebného systému V.A.C.®
jsou určeny pouze na jedno použití. Pro zajištění bezpečného a účinného použití je nutné krytí V.A.C.®
GranuFoam™, V.A.C. GranuFoam Silver® a V.A.C.® WhiteFoam používat pouze společně s léčebnými
jednotkami V.A.C.®.
Opakované použití jednorázových komponentů může vést ke kontaminaci rány, infekci a/nebo
k neúspěšnému zhojení rány.
Rozhodnutí o použití čistých nebo sterilních/aseptických technik závisí na patofyziologii rány,
volbě lékaře/ošetřovatele a ústavním protokolu.
DŮLEŽITÉ: Stejně jako u každého jiného zdravotnického prostředku na lékařský předpis může
zanedbání instrukcí lékaře a zanedbání pečlivého prostudování všech pokynů a bezpečnostních
upozornění ke krytí a k léčebné jednotce vést k nesprávné funkci zařízení a k riziku vážného nebo
smrtelného zranění. Neprovádějte změny nastavení léčebné jednotky ani aplikaci terapie bez
pokynů nebo dohledu školeného ošetřujícího lékaře.
INDIKACE K POUŽITÍ
Léčebné systémy pro léčbu ran podtlakem ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom® a
V.A.C.Via™ jsou integrované systémy k léčbě ran určené pro použití v akutním, dlouhodobém a
domácím nastavení péče.
Tyto systémy jsou při použití na otevřené rány určeny k tomu, aby vytvořily prostředí, které podpoří
sekundární nebo terciární (opožděné primární) hojení tak, že připraví ložisko rány k zacelení, sníží
otok, podpoří tvorbu granulace tkáně a perfuzi a odstraní exsudát a infekční materiál. Otevřené typy
ran zahrnují: rány chronické, akutní, traumatické, subakutní, rány s dehiscencí, popáleniny druhého
stupně, vředy (jako např. diabetický, tlakový nebo vlivem žilní nedostatečnosti), kožní transplantáty
a štěpy.
Krytí V.A.C. GranuFoam Silver® je účinnou bariérou proti bakteriální infiltraci a může pomoci snížit
infekci u výše uvedených typů ran.
Při použití na uzavřené chirurgické incize jsou určeny k řízení prostředí chirurgické incize, které spočívá
ve vysoušení uzavření stehy či svorkami pomocí udržování izolovaného prostředí a odstraňování
exsudátu aplikací léčby ran podtlakem.
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KONTRAINDIKACE

•

Neaplikujte pěnové krytí léčebného systému V.A.C.® přímo na obnažené cévy, místa
anastomózy, orgány nebo nervy.

•

Léčba V.A.C.® je kontraindikována u pacientů s:

POZNÁMKA: Další informace týkající se krvácení naleznete v části Varování.

•
•

Maligním útvarem v ráně
Neléčenou osteomyelitidou
POZNÁMKA: Informace o osteomyelitidě naleznete v části Varování.

•
•

Jiné než střevní a nevyšetřené píštěle
Nekrotická tkáň s neodstraněnými krustami
POZNÁMKA: Po provedení debridementu nekrotické tkáně a úplném odstranění krust je
možné léčbu V.A.C.® použít.

•
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Citlivostí na stříbro (pouze krytí V.A.C. GranuFoam Silver®)

VAROVÁNÍ
Krvácení: při použití léčby V.A.C.® i bez jejího použití je u některých pacientů velké riziko krvácivých
komplikací. Zvýšené riziko krvácení platí pro typy pacientů, uvedené níže; v případě ztráty kontroly
nad krvácením mohou být tyto případy smrtelné.

•

Pacienti s oslabenými nebo křehkými cévami či orgány v oblasti rány následkem například:

•
•
•
•
•
•
•

Šití cév (nativní anastomózy nebo štěpy)/orgánů
Infekce
Trauma
Ozáření

Pacienti bez odpovídající hemostázy rány
Pacienti užívající antikoagulační látky nebo inhibitory agregace krevních destiček
Pacienti bez dostatečného pokrytí vaskulárních struktur tkání
Pokud je léčba V.A.C.® předepsána pacientům se zvýšeným rizikem komplikací
krvácení, měli by tito pacienti být ošetřováni a sledováni na jednotkách, které
určí ošetřující lékař.
Pokud při aplikaci léčby V.A.C.® náhle dojde k aktivnímu nebo rozsáhlému krvácení
nebo pokud se v hadičkách nebo nádobě objeví jasná (jasně červená) krev, ihned
ukončete léčbu V.A.C.®, ponechejte krytí na místě, proveďte příslušná opatření
k zastavení krvácení a vyhledejte lékařskou pomoc. Léčebné jednotky a krytí
V.A.C.® by se neměly používat k prevenci, minimalizaci nebo zastavení krvácení
z cév.

•

Ochrana cév a orgánů: Všechny obnažené nebo povrchové cévy a orgány v ráně a jejím
okolí je před aplikací léčby V.A.C.® nutné zcela zakrýt a zajistit jejich ochranu.
Vždy zajistěte, aby pěnová krytí V.A.C.® nepřišla do přímého kontaktu s cévami nebo
orgány. Nejúčinnější ochranu poskytuje silná vrstva přirozené tkáně. Pokud není k dispozici
silná vrstva přirozené tkáně nebo její použití není z chirurgického hlediska možné, lze
jako alternativu použít více vrstev jemného nepřilnavého materiálu (strana 23), pokud
ošetřující lékař stanoví, že taková tkáň zajišťuje úplnou ochrannou bariéru. V případě použití
nepřilnavých materiálů (strana 23) zajistěte, že jsou umístěny tak, aby během léčby byla
zachována jejich ochranná pozice.
Při zahájení léčby je nutné zvážit nastavení podtlaku a režimu léčby.
Při léčbě rozsáhlých ran, kde se mohou vyskytovat skryté cévy, které nejsou přímo viditelné,
je nutné postupovat opatrně. Pacient by měl být pečlivě sledován, zda nekrvácí, a to na
jednotce, kterou určí ošetřující lékař.
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•

Infikované cévy: Infekce může způsobit erozi cév a oslabit cévní stěnu, což může mít za
následek zvýšenou náchylnost cév k poškození při abrazi nebo manipulaci. U infikovaných
cév existuje riziko vzniku komplikací, včetně krvácení, které může být smrtelné,
pokud není zastaveno. Při aplikaci léčby V.A.C.® v těsné blízkosti infikovaných nebo
potenciálně infikovaných cév je nutná zvýšená opatrnost. (Viz část Ochrana cév a
orgánů výše.) Pacient by měl být pečlivě sledován, zda nekrvácí, a to na jednotce, kterou
určí ošetřující lékař.

•

Hemostáza, antikoagulační látky a inhibitory agregace krevních destiček: U pacientů
bez odpovídající hemostázy v ráně existuje zvýšené riziko krvácení, které může být smrtelné,
pokud není zastaveno. Tito pacienti by měli být léčeni a sledováni na jednotce péče, kterou
stanoví ošetřující lékař jako odpovídající.
Při léčbě pacientů užívajících dávky antikoagulačních látek nebo inhibitorů agregace krevních
destiček, které zvyšují riziko krvácení (vzhledem k typu a komplexnosti rány), je nutné
postupovat opatrně. Při zahájení léčby je nutné zvážit nastavení podtlaku a režimu léčby.

•

Hemostatické látky aplikované v ploše rány: hemostatické látky nevyžadující šití
(například kostní vosk, vstřebatelná želatinová houba nebo prostředky pro uzavření rány ve
spreji) mohou v případě narušení zvýšit riziko krvácení, které může být smrtelné, pokud není
zastaveno. Tyto prostředky chraňte proti posunutí. Při zahájení léčby je nutné zvážit nastavení
podtlaku a režimu léčby.

•

Ostré okraje: kostní úlomky nebo ostré okraje mohou prorazit ochranné bariéry, cévy
nebo orgány a způsobit poranění. Poranění může mít za následek krvácení, které může být
smrtelné, pokud není zastaveno. Je nutná opatrnost z důvodu možných posunů relativní
pozice tkání, cév nebo orgánů v oblasti rány, které by mohly zvýšit riziko kontaktu s ostrými
okraji. Ostré okraje nebo kostní úlomky je nutné z oblasti rány odstranit nebo zakrýt, aby
nedošlo k proražení cév nebo orgánů před aplikací léčby V.A.C.®. Pokud je to možné, zcela
zahlaďte nebo zakryjte všechny okraje, čímž se sníží riziko smrtelného zranění při možném
posunu struktur. Při odstraňování komponent krytí z rány postupujte opatrně, aby nedošlo
k poškození tkáně nechráněnými ostrými okraji.

Sběrná nádoba o objemu 1 000 ml: NEPOUŽÍVEJTE sběrnou nádobu o objemu 1 000 ml u
pacientů s vysokým rizikem krvácení nebo u pacientů, u kterých nesmí dojít k velké ztrátě
tekutin, jako jsou děti a starší osoby. Při použití této nádoby zvažte výšku a hmotnost pacienta,
jeho stav a typ rány, možnosti monitorování a jednotku péče, na které se pacient nachází. Tato nádoba
je doporučena pouze pro akutní péči (v nemocnici).
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Infikované rány: Infikované rány je nutné pečlivě sledovat. Je možné, že tyto rány budou v závislosti
na stavu rány a cílech léčby vyžadovat častější výměnu krytí než neinfikované rány. Podrobné
informace o intervalu výměny krytí naleznete v pokynech k aplikaci krytí (jsou uvedeny na krabičkách
krytí V.A.C.®). Stejně jako v případě jiných typů léčby ran by lékaři a ošetřovatelé měli často sledovat
ránu pacienta, tkáň v okolí rány a exsudát, aby zjistili případné příznaky infekce, zhoršení infekce nebo
jiných komplikací. Mezi příznaky infekce patří horečka, bolestivost, zčervenání, otok, svědění, vyrážka,
zvýšená teplota v ráně nebo v okolí rány, hnisavý výtok nebo silný zápach. Infekce může být závažná
a může vést ke komplikacím, jako je bolest, potíže, horečka, gangréna, toxický šok, septický šok a/
nebo smrtelné zranění. Mezi příznaky nebo komplikace systémové infekce patří nevolnost, zvracení,
průjem, bolest hlavy, závratě, mdloby, bolest v krku s otokem mukózních membrán, dezorientace,
vysoká horečka, refrakční a/nebo ortostatická hypotenze nebo erytrodermie (vyrážka podobná
spálení od slunce). Pokud se vyskytnou nějaké příznaky začínající systémové infekce nebo
rozvoje infekce v ploše rány, ihned kontaktujte ošetřujícího lékaře, aby stanovil, zda má
být léčba V.A.C.® přerušena. Informace o infekcích ran souvisejících s cévami naleznete v části
Infikované cévy.
Infikované rány s krytím V.A.C. GranuFoam Silver®: v případě výskytu klinické infekce není
krytí V.A.C. GranuFoam Silver® určeno jako náhrada systémové léčby nebo jiných léčebných režimů
za účelem zvládnutí infekce. Krytí V.A.C. GranuFoam Silver® lze použít jako bariéru proti bakteriální
infiltraci.
Osteomyelitida: léčba V.A.C.® se NESMÍ používat na rány s nevyléčenou osteomyelitidou. Je
nutné dbát na důkladný debridement veškeré nekrotické a neživé tkáně, včetně infikovaných kostí
(pokud je to nutné) a zavedení odpovídající antibiotické léčby. Intaktní kost ochraňte jednou vrstvou
nepřilnavého materiálu (strana 23).
Ochrana šlach, vazů a nervů: šlachy, vazy a nervy musí být chráněny, aby nedošlo k přímému
kontaktu s pěnovým krytím V.A.C.®. Tyto struktury mohou být pokryty přirozenou tkání, nepřilnavým
materiálem (strana 23), aby se zabránilo riziku vysychání nebo poranění.
Aplikace pěny: Vždy používejte krytí V.A.C.® ze sterilních obalů, které nebyly otevřeny nebo
poškozeny. Neaplikujte pěnové krytí na tunelové oblasti, do kterých není vidět nebo které nejsou
prozkoumány. Pro prozkoumané tunelové oblasti může být vhodnější krytí V.A.C.® WhiteFoam.
Nevtlačujte pěnové krytí do žádné části rány, protože by mohlo dojít k poškození tkáně po aplikaci
podtlaku nebo k zamezení možnosti odstranění exsudátu a pěny. Vždy spočítejte celkový počet
kusů pěny, které jste použili v ráně. Na štítek s množstvím pěny a do dokumentace pacienta vždy
poznamenejte celkový počet použitých kusů pěny a datum výměny krytí.
Pěnová krytí V.A.C.® jsou nekontrastní, tj. nedetekovatelná na RTG.
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Odstranění pěny: pěnová krytí V.A.C.® nejsou bioabsorbovatelná. Vždy spočítejte celkový počet
kusů pěny odstraněných z rány a ujistěte se, že počet odstraněných kusů odpovídá počtu
vložených kusů pěny. V případě ponechání pěny v ráně po dobu delší, než je doporučeno, může
dojít k prorůstání tkáně do pěny a ztížení odstranění pěny z rány nebo může dojít k infekci či jiným
nežádoucím příhodám. Pokud krytí na ránu přilnulo, lze do krytí zavést sterilní vodu nebo fyziologický
roztok, počkat 15–30 minut a pak krytí z rány jemně odstranit. Bez ohledu na způsob léčby, narušení
nové granulační tkáně během jakékoli výměny krytí může vést ke krvácení v ráně. Drobné krvácení se
může vyskytnout a lze jej považovat za očekávané. Nicméně pacienti se zvýšeným rizikem krvácení,
jak je popsáno na straně 9, jsou potenciálně více náchylní ke krvácení z plochy rány. Preventivně lze
pod krytí V.A.C.® GranuFoam™ použít pěnu V.A.C.® WhiteFoam nebo nepřilnavý materiál (strana 23),
který pomůže minimalizovat možnost krvácení během odstranění krytí u těchto pacientů. Pokud
dojde k silnému krvácení, ihned přerušte používání léčebného systému V.A.C.®, přijměte
opatření na zastavení krvácení a neodstraňujte pěnové krytí před konzultací s ošetřujícím
lékařem nebo chirurgem. Nepokračujte v používání léčebného systému V.A.C.®, dokud
není dosaženo odpovídající hemostázy a pacient je mimo riziko dalšího krvácení.
Zapnutí léčby V.A.C.®: za žádných okolností neponechávejte krytí V.A.C.® na místě bez zapnutí
léčby V.A.C.® po dobu více než dvou hodin. Pokud je léčba vypnuta po dobu delší než dvě hodiny,
odstraňte staré krytí a zajistěte irigaci rány. Aplikujte nové krytí V.A.C.® z neotevřeného sterilního obalu
a znovu spusťte léčbu V.A.C.® nebo aplikujte alternativní obvaz podle pokynů ošetřujícího lékaře.
Akrylová náplast: rouška V.A.C.® obsahuje vrstvu akrylové náplasti, která může představovat riziko
nežádoucí reakce u pacientů, kteří mají alergii nebo zvýšenou citlivost na akrylové náplasti. Pokud
je známo, že pacient má alergii nebo zvýšenou citlivost na takové náplasti, nepoužívejte léčebný
systém V.A.C.®. Pokud se projeví jakékoli známky alergické reakce nebo zvýšené citlivosti, například
zčervenání, otok, vyrážka, kopřivka nebo silné svědění, přerušte užívání systému a ihned se obraťte
na lékaře. Jestliže dojde k bronchospasmu nebo závažnějším příznakům alergické reakce, ihned
vyhledejte lékařskou pomoc.
Defibrilace: Pokud je v oblasti umístění krytí nutné provést defibrilaci, odstraňte krytí V.A.C.®. Pokud
není krytí odstraněno, může zabránit přenosu elektrické energie a/nebo resuscitaci pacienta.
Snímání magnetickou rezonancí (MRI) – léčebná jednotka V.A.C.®: léčebná jednotka V.A.C.®
není bezpečná pro MR. Neumisťujte léčebnou jednotku V.A.C.® do prostředí MR.
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Snímání magnetickou rezonancí (MRI) – krytí V.A.C.®: krytí V.A.C.® obvykle může zůstat
aplikované s minimálním rizikem v prostředí MR za předpokladu, že použití léčebného systému
V.A.C.® není přerušeno po dobu více než dvou hodin (viz část Zapnutí léčby V.A.C.®). U krytí
V.A.C. GranuFoam Silver® bylo prokázáno, že za níže uvedených podmínek s ním v prostředí
MR nejsou spojena žádná známá rizika:

•
•
•

statické magnetické pole o intenzitě 3 Tesla nebo méně,
prostorový gradient magnetického pole 720 G/cm nebo méně a
maximální celotělová průměrná specifická míra absorpce (SAR) 3 W/kg po dobu snímání
15 minut.

Neklinické testování ve stejných podmínkách prokázalo zvýšení teploty o <0,4 °C. Kvalita snímku
MR může být zhoršena, pokud je oblast zájmu ve stejné oblasti nebo relativně blízko umístění krytí
V.A.C. GranuFoam Silver®.
Přetlaková kyslíková terapie (HBO): Neumisťujte léčebnou jednotku V.A.C.® do přetlakové
kyslíkové komory. Léčebná jednotka V.A.C.® není určena pro toto prostředí a měla by být
považována za rizikovou z důvodu možnosti vzniku požáru. Po odpojení terapeutické
jednotky V.A.C.® buď (i) po dobu přetlakové léčby nahraďte krytí V.A.C.® jiným materiálem, který
je kompatibilní s HBO, nebo (ii) zakryjte konec hadičky V.A.C.® odpojený od terapeutické jednotky
navlhčenou gázou. Při přetlakové kyslíkové terapii nesmí být hadičky V.A.C.® zasvorkované. Za žádných
okolností neponechávejte krytí V.A.C.® na místě bez aktivní léčby V.A.C.® po dobu více než dvou hodin
(viz část Zapnutí léčby V.A.C.®).
POZNÁMKA: Krytí V.A.C.® GranuFoam™ obsahuje další syntetické materiály, které mohou být během
léčby HBO rizikové.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Standardní bezpečnostní opatření: Za účelem snížení rizika přenosu patogenů v krvi použijte
u všech pacientů bez ohledu na jejich diagnózu nebo předpokládaný stav infekce standardní
bezpečnostní opatření pro zamezení šíření infekce podle protokolu zdravotnického zařízení. Pokud je
pravděpodobný kontakt s tělními tekutinami, používejte kromě rukavic také plášť a ochranné brýle.
Uzavřené chirurgické incize: Pro maximální využití výhod léčebného systému V.A.C.® je nutné jej
aplikovat ihned po chirurgickém zákroku, aby došlo k vyčištění chirurgicky uzavřených ran. Souvislá
aplikace by měla trvat minimálně dva dny a maximálně sedm dní. Léčebné systémy ActiV.A.C.®,
InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS® a V.A.C. Freedom® lze použít pro domácí ošetřování pacienta, avšak všechny
výměny krytí musí být prováděny pod přímým zdravotnickým dohledem.
Léčebný systém V.A.C.® nebude účinný při určitých komplikacích spojených s následujícími
podmínkami:

•
•
•
•

Ischemie v incizi nebo oblasti incize
Neléčená nebo neadekvátně léčená infekce
Neadekvátní hemostáza incize
Celulitida v oblasti incize
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Nepřetržitá nebo přerušovaná léčba/DPC V.A.C.®: Nepřetržitá léčba, spíše než přerušovaná
léčba/DPC V.A.C.®, se doporučuje pro nestabilní struktury, například nestabilní hrudní stěnu nebo
neintaktní fascie, aby se minimalizoval pohyb a stabilizovalo se ložisko rány. Nepřetržitá léčba je také
obvykle doporučována u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení, silně exsudujícími ranami, čerstvě
provedenými úpravami a štěpy a ranami s akutními střevními píštělemi.
Výška a hmotnost pacienta: Při předepisování léčby V.A.C.® je nutné zvážit výšku a hmotnost
pacienta. U kojenců, dětí, osob menšího vzrůstu a starších pacientů je nutné pečlivě sledovat,
zda nedochází ke ztrátě tekutin a dehydrataci. Také je nutné pečlivě sledovat pacienty se silně
exsudujícími ranami nebo rozsáhlými ranami vzhledem k výšce a hmotnosti pacienta, protože
existuje riziko výrazné ztráty tekutin a dehydratace. Při monitorování ztrát tekutin je nutné
započítat objem tekutin v hadičkách a nádobě.
Poranění míchy: V případě, že u pacienta dojde k autonomní dysreflexii (náhlé změny krevního
tlaku nebo srdeční frekvence v reakci na stimulaci sympatického nervového systému), přerušte léčbu
V.A.C.®, aby byla minimalizována senzorická stimulace, a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Bradykardie: Za účelem minimalizace vzniku bradykardie se léčba V.A.C.® nesmí aplikovat v blízkosti
vagového nervu.
Střevní píštěle: V případě ran se střevními píštělemi je nutné dodržovat speciální bezpečnostní
opatření pro optimalizaci léčby V.A.C.®. Léčba V.A.C.® se nedoporučuje, pokud je jediným cílem léčby
kontrola výtoku nebo izolace střevní píštěle.
Ochrana kůže v okolí rány: Zvažte použití produktu pro přípravu kůže, který zajišťuje ochranu kůže
v okolí rány. Zamezte kontaktu pěny s neporušenou kůží. Chraňte křehkou a jemnou kůži v okolí rány
další rouškou V.A.C.®, hydrokoloidním krytím nebo jinou průsvitnou vrstvou.

•

Několik vrstev roušky V.A.C.® může snížit míru vypařování vlhkosti, což může zvýšit riziko
macerace.

•

Pokud se projeví jakékoli příznaky podráždění nebo citlivosti na roušku, pěnu nebo systém
hadiček, přerušte aplikaci a obraťte se na lékaře.

•

Za účelem zamezení vzniku traumatu kůže v okolí rány nenatahujte ani nenapínejte
roušku přes pěnové krytí při aplikaci roušky.

•

Zvýšené opatrnosti je nutné dbát u pacientů s neuropatickými etiologiemi nebo oběhovými
potížemi.

Aplikace kruhového krytí: Kruhové krytí používejte pouze v případě výskytu vodnatelnosti nebo
nadměrného mokvání v oblasti končetin, kde může být technika kruhové roušky nutná k vytvoření a
zachování uzávěru. Zvažte použití většího počtu malých kousků roušky V.A.C.® místo jednoho velkého
kusu, aby bylo minimalizováno riziko omezení periferního oběhu. Zejména je nutné dbát na to, aby
se rouška při fixaci nenatahovala nebo nenapínala, ale aby byla přiložena volně a okraje v případě
nutnosti stabilizovány elastickou páskou. Při aplikaci kruhové roušky je naprosto zásadní systematicky
a opakovaně provádět palpaci distálních pulzů a ověřovat stav periferního oběhu. Pokud existuje
podezření na oběhové potíže, přerušte léčbu, odstraňte krytí a obraťte se na ošetřujícího lékaře.
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Kolísání tlaku léčebné jednotky V.A.C.®: Ve vzácných případech může zablokování hadiček
léčebné jednotky V.A.C.® způsobit krátké kolísání vakua na podtlak převyšující 250 mmHg. Ihned
odstraňte stav, který způsobil alarm. Další informace najdete v návodu k použití léčebné jednotky
nebo vám je poskytne nejbližší zástupce společnosti KCI.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO KRYTÍ V.A.C. GRANUFOAM SILVER®
Lokální roztoky nebo chemické látky: společně s krytím V.A.C. GranuFoam Silver® nepoužívejte
lokální roztoky nebo chemické látky, které by mohly nežádoucím způsobem reagovat se stříbrem.
Například fyziologické roztoky mohou snížit účinnost krytí V.A.C. GranuFoam Silver®.
Ochranná vrstva: pro maximální účinnost by mělo být krytí V.A.C. GranuFoam Silver® aplikováno
přímo na povrch rány, aby se zlepšil optimální kontakt tkáně se styčnou plochou pěny nebo stříbra.
Nicméně stejně jako u všech pěnových krytí V.A.C.® by ani krytí V.A.C. GranuFoam Silver® nemělo být
aplikováno přímo na obnažené cévy, místa anastomózy, orgány nebo nervy (viz část Ochrana cév
a orgánů). Mezi krytí V.A.C. GranuFoam Silver® a povrch rány lze aplikovat nepřilnavé mezivrstvy
(strana 23), nicméně tyto výrobky mohou snížit účinnost krytí V.A.C. GranuFoam Silver® v oblasti
pokryté nepřilnavou vrstvou.
Elektrody a vodivé gely: nedovolte, aby krytí V.A.C. GranuFoam Silver® přišlo do kontaktu
s elektrodami EKG nebo s jinými elektrodami nebo s vodivými gely během elektronického
monitorování nebo během elektronického měření.
Diagnostické zobrazování: krytí V.A.C. GranuFoam Silver® obsahuje stříbro, které může zhoršit
vizualizaci určitými zobrazovacími metodami.
Komponenty krytí: krytí V.A.C. GranuFoam Silver® obsahuje elementární stříbro (10 %), jež se
neustále uvolňuje. Aplikace výrobků s obsahem stříbra může způsobit dočasnou změnu barvy tkáně.
Kromě těchto obecných varování a bezpečnostních opatření, která se týkají Léčby V.A.C.®,
platí ještě další varování a bezpečnostní opatření pro speciální krytí V.A.C.® a léčebné
jednotky V.A.C.®. Před aplikací těchto speciálních výrobků si pročtěte informace na štítku
a instrukce k jejich použití.
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POUŽITÍ LÉČBY V.A.C.® V DOMÁCÍ PÉČI
VAROVÁNÍ: Pacienti se zvýšeným rizikem krvácivých komplikací by
měli být léčeni a sledováni na jednotce péče, kterou stanoví ošetřující
lékař jako odpovídající.
Kromě kontraindikací, varování a bezpečnostních opatření k léčbě V.A.C.® vezměte před předepsáním
léčby V.A.C.® do domácí péče v úvahu následující hlediska.

•

•

Situace pacienta:

•

Klinický stav (přiměřená hemostáza a nízké riziko aktivního a/nebo rozsáhlého krvácení
v ploše rány)

•

Domácí prostředí (pacient nebo člen rodiny/pečovatel je schopen číst a pochopit
bezpečnostní štítky, je schopen reagovat na alarmy a je schopen se řídit instrukcemi
k použití)

Pacientova rána:

•
•

Velikost sběrné nádoby léčebného systému V.A.C.®:

•
•

•

Vyhodnoťte obnažené cévy, místa anastomózy, orgány nebo nervy. Musí být přítomna
jejich adekvátní ochrana (viz Ochrana cév a orgánů v části Varování).

1 000ml sběrná nádoba NENÍ určena pro domácí použití.

Štítky:

•

Lékař a ošetřovatel by měli být dobře obeznámeni s instruktážními materiály k léčbě
V.A.C.®, které jsou součástí léčebné jednotky a krabic krytí k domácímu použití.

•

Ke každé léčebné jednotce poskytujeme informační leták. Lékař a/nebo ošetřovatel by
měli tyto materiály s pacientem anebo s pacientovým pečovatelem pečlivě prostudovat.

Společnost KCI nabízí školení a školicí programy pro použití léčby V.A.C.®. Kontaktujte svého
místního zástupce společnosti KCI nebo navštivte stránky www.kci-medical.com.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně správného umístění nebo použití léčby V.A.C.®, naleznete
podrobné pokyny v klinické příručce k léčbě V.A.C.® nebo kontaktujte svého místního Zástupce
společnosti KCI. Podrobnosti a aktuální informace naleznete na webu společnosti KCI na adrese
www.kci-medical.com.
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V.A.C.® – SYSTÉM LÉČEBNÝCH JEDNOTEK
Tato klinická příručka léčby V.A.C.® je určena pro použití s léčebnými systémy V.A.C.®. Nicméně ne
všechny léčebné jednotky mají stejné funkce nebo vyžadují stejnou příručku. Všechny léčebné
systémy V.A.C.® používají terčík SensaT.R.A.C.™. Provozní pokyny viz návod k použití konkrétního
produktu a/nebo stručná referenční příručka.
Léčebný systém ActiV.A.C.®

Léčebný systém InfoV.A.C.®

Léčebný systém V.A.C. ATS®			

Léčebný systém V.A.C. Freedom®

Léčebný systém V.A.C.Ulta™
(pouze režim léčby V.A.C.®)

Léčebný systém V.A.C.Via™

Na jednotlivé produkty v rámci systému léčebných jednotek V.A.C.® se mohou vztahovat
určité jedinečné indikace, kontraindikace, výstrahy a bezpečnostní opatření. Více informací
viz označení a instruktážní materiály ke každému produktu.
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1 – LÉČEBNÝ SYSTÉM V.A.C.®
NASTAVENÍ TLAKU LÉČEBNÉHO SYSTÉMU V.A.C.®
Nastavení léčby v této příručce jsou obecnými doporučeními. Může být třeba upravit nastavení
tlaku pro optimalizaci léčby V.A.C.® na základě individuálních potřeb pacienta, nařízení lékaře nebo
odborného pokynu pro lékaře.
Úprava nastavení tlaku
Doporučená nastavení tlaku pro konkrétní typy ran viz část se specifickými doporučeními podle ran
(strana 43–60).
Výchozí nastavení léčby V.A.C.® je 125 mmHg u kontinuálního nastavení, ale tato nastavení
lze individuálně upravit podle potřeb pacienta.
Zvažte postupné zvyšování tlaku léčby V.A.C.® po 25mmHg přírůstcích za následujících
podmínek:

•
•
•
•

nadměrná drenáž
velmi objemná rána
krytí V.A.C.® WhiteFoam v ráně nebo tunelových oblastech
slabé utěsnění (viz Provedení utěsnění, strana 24)

Postupné snižování tlaku léčby V.A.C.® po 25mmHg přírůstcích lze provádět za
následujících podmínek:

•
•
•
•
•
•
•

věkové extrémy
zhoršená výživa
riziko nadměrného krvácení (např. pacienti na antikoagulační léčbě)
oběhové potíže (např. onemocnění periferních cév)
nadměrná granulace tkáně
neustupující bolest nebo nepohodlí přes příslušnou analgezii
ekchymóza ložiska rány a okolí
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Nepřetržitá léčba versus přerušovaná/DPC léčba
Nepřetržitá léčba se doporučuje po prvních 48 hodin u všech ran. Přerušovaná/DPC léčba se může
použít po této 48 hodinové fázi. U některých pacientů může lépe posloužit nepřetržitá léčba po celou
dobu hojení. Nepřetržitá léčba po prvních 48 hodinách se doporučuje, pokud:

•
•

pacienti jsou vystaveni zvýšenému riziku krvácení

•
•

vzduchotěsné utěsnění se velmi těžko zajišťuje (např. perianální rány nebo na chodidle)

•

po prvních 48 hodinách je úroveň drenáže rány vysoká (před přepnutím do režimu přerušované/
DPC léčby je lepší počkat, až se objem drenáže sníží)

•
•

je třeba zabránit posunu u štěpů a transplantátů

pacienti během přerušované/DPC léčby pociťují výrazné nepohodlí

u prohlubní nebo tunelových oblastí, protože nepřetržitá léčba napomáhá udržet ránu zavřenou,
stlačuje okraje a zlepšuje granulaci (viz tunelové techniky, strana 29)

je vyžadován fixační účinek (např. sternální nebo břišní rány)

Tabulka 1.1: Doporučená nastavení léčby

Charakteristik rány

Nepřetržitá

Přerušovaná/DPC

Obtížná aplikace krytí
Transplantáty
Silně exsudující
Štěp
Bolestivé rány
Tunely a prohlubně
Nestabilní struktury
Minimálně exsudující
Velké rány
Malé rány
Zastavený pokrok

Funkce intenzity
Intenzita ovlivňuje to, jak rychle bude dosaženo cílového tlaku po zahájení každého léčebného cyklu.
Čím bude hodnota nastavení nižší, tím déle potrvá, než bude cílového tlaku dosaženo. Doporučuje
se, aby noví pacienti zahajovali léčbu na nejnižším nastavení intenzity, neboť to umožňuje pomalejší a
mírnější nárůst podtlaku, a tím i výsledné stlačení pěny do rány. Intenzita může zůstat během léčby na
minimu, aby se zvýšilo pohodlí pacienta, zvláště u přerušované/DPC léčby. Nastavení vyšší intenzity se
doporučuje u velkých ran, kdy je třeba zajistit/udržet utěsnění.
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KRYTÍ V.A.C.®, SBĚRNÉ NÁDOBY A JEDNORÁZOVÉ KOMPONENTY
S léčebnými jednotkami V.A.C.® lze použít mnoho typů krytí V.A.C.® a příslušenství. Mezi ně patří
sběrné nádoby, hadičky, rouška, pěnová krytí a terčík SensaT.R.A.C.™. K dispozici je také speciální krytí
V.A.C.® (viz strana 27, Speciální techniky krytí a strana 65, Podstatné náležitosti léčby V.A.C.®).
Další a nejnovější informace naleznete na webu společnosti KCI www.kci-medical.com.

Společnost KCI poskytuje k léčebnému systému V.A.C.® tři typy pěn.
Krytí V.A.C.® GranuFoam™: Toto černé polyuretanové (PU) pěnové
krytí má síťkovité (otevřené), které umožňují rovnoměrnou distribuci
podtlaku po celém ložisku rány, napomáhá při tvorbě granulační
tkáně v ranách a kontrakci rány. Je hydrofobní (vlhkost odpuzující),
což zvyšuje odstranění exsudátu.
Krytí V.A.C. GranuFoam Silver®: Krytí V.A.C. GranuFoam Silver® je
síťovaná polyuretanová pěna s otevřenými komůrkami, které mají
mikrospoje z kovového stříbra vytvořené patentovaným procesem
metalizace. Tyto stříbrné mikrospoje jsou rovnoměrně rozmístěny
po celém krytí, takže stříbro je zachováno i po úpravě velikosti.
Krytí V.A.C.® WhiteFoam: Tato bílá pěna z polyvinylalkoholu je
hustá, s otevřenými póry a s vyšší pevností v tahu, než má krytí
V.A.C.® GranuFoam™, používá se u prohlubní a tunelových oblastí.
Je hydrofilní (vlhkost udržující) a balená předvlhčená ve sterilní vodě.
Vlastnosti tohoto krytí napomáhají snížit pravděpodobnost přilnutí
k bázi rány. Krytí V.A.C.® WhiteFoam lze použít pro minimalizaci
nepohodlí, přes čerstvé dermoepidermální kožní štěpy (STSG) nebo
v situacích, kdy je pravděpodobnost hypergranulační odezvy. Vyšší
hustota krytí V.A.C.® WhiteFoam vyžaduje nastavení minimálního
tlaku na 125 mmHg.
Pro optimální rozmístění tlaku se doporučuje položit krytí V.A.C.® GranuFoam™ přes krytí V.A.C.®
WhiteFoam. Neaplikujte pěnové krytí léčebného systému V.A.C.® přímo na obnažené cévy, místa
anastomózy, orgány nebo nervy.
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Tabulka 1.2: Výběr vhodného pěnového krytí
Charakteristik rány

Krytí V.A.C.®
GranuFoam™

Krytí V.A.C.®
WhiteFoam

V.A.C.
GranuFoam
Silver®

Přemosťovací
krytí V.A.C.®
GranuFoam™ Bridge /
Bridge XG

Hluboké, akutní rány s pozvolně rostoucí
granulační tkání
Dekubity se zničením všech vrstev tkání
(stupeň 3 a 4)
Transplantáty
Bolestivé rány
Povrchové rány
Tunelové oblasti/sinusové trakty/prohlubně
Rány, které vyžadují řízený růst
granulační tkáně
Hluboké traumatické rány
Syndrom diabetické nohy
Suché rány
Po umístění štěpu (včetně kožních náhrad)
Vředy dolních končetin, včetně bércových
vředů a syndromu diabetické nohy
Bércové vředy
Potřeba bariéry proti průniku bakterií
Zavřené chirurgické incize

* Krytí V.A.C.® GranuFoam™ lze použít na štěpy a uzavřené chirurgické incize pouze tehdy, pokud je
pod ním nepřilnavé krytí (strana 23), které je umístěno přímo na štěpu nebo incizi.
POZNÁMKA: Jedná se obecná doporučení. Konzultujte krytí s ošetřujícím lékařem, protože
individuální okolnosti pacientů se mohou lišit.
Úplné pokyny pro aplikaci krytí naleznete v konkrétním návodu k použití, který je dodáván
společně s krytím.
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2 – OBECNÉ POKYNY PRO KRYTÍ V.A.C.®
PŘEKONTROLUJTE INTEGRITU KRYTÍ
Doporučuje se, aby klinický lékař nebo pacient (doma) vizuálně zkontroloval krytí každé dvě hodiny,
aby bylo zajištěno, že pěna je během aktivní léčby pevná a stlačená v ložisku rány, pokud ne:

•

Ujistěte se, že na obrazovce svítí LEČBA ZAPNUTÁ. Pokud ne, stiskněte tlačítko LÉČBA ZAP/VYP.

•
•

Překontrolujte, že svorky jsou otevřené a hadička není přehnutá.

•

Pokud zjistíte, že krytí netěsní a rouška V.A.C.® se uvolnila, odstřihněte volné nebo vlhké okraje,
osušte kůži a pak přiložte nové pásky roušky.

Poslechem pomocí stetoskopu zjistěte úniky vzduchu nebo pohybujte rukou kolem okrajů lehce
přitisknutého krytí.

POZNÁMKA: Zjistíte-li zdroj netěsnosti, zakryjte jej další rouškou tak, aby byla zajištěna těsnost.
UPOZORNĚNÍ: Použijte co nejméně pásků je možné. Použití více vrstev roušky V.A.C.® na sobě
může způsobit pokles průniku výparů a zvýšit riziko macerace, a to zvláště v malých ranách,
v oblasti dolních končetin nebo v zatěžovaných oblastech.
POZNÁMKA: Pokud se rána nachází nad kostními útvary nebo v oblasti, kde zatížení pacienta může
způsobit další tlak nebo zatížení podkladových tkání, je k optimalizaci odlehčení zátěže pacienta
doporučeno použití odlehčovacích ploch nebo zařízení.
POZNÁMKA: Vždy spočítejte celkový počet kusů pěny, které jste použili v ráně. Na štítek s množstvím pěny
a do dokumentace pacienta vždy poznamenejte celkový počet použitých kusů pěny a datum výměny krytí.

NEPŘILNAVÁ KRYTÍ
V některých situacích lze přes ránu položit nepřilnavé krytí a pak teprve aplikovat pěnové krytí V.A.C.®.
Mezi příklady nepřilnavých, síťovaných materiálů, které lze použít s krytími KCI, patří mimo jiné:

•
•
•

krytí impregnované petrolejem
krytí impregnované olejovou emulzí
silikonové krytí
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PROVEDENÍ UTĚSNĚNÍ
Provedení utěsnění kolem krytí je klíčem k úspěchu léčby V.A.C.®. Doporučení, jak zajistit integritu
utěsnění:

•

Po čištění pečlivě osušte okolí rány. V rámci přípravy pokožky na aplikaci roušky lze použít
ochranný přípravek na ochranu pokožky, (například tekutý bariérový film nebo chirurgické
lepidlo).

•

Pro jemnou okolní tkáň rány nebo v oblastech, které lze obtížně krýt, aplikujte na pokožku
ochranný přípravek a překryjte ránu průhlednou fólií nebo hydrokoloidním krytím či jinou
vhodnou bariérou.

•

Ujistěte se, že krytí V.A.C.® GranuFoam™ je vhodné pro danou hloubku rány, a to zastřižením
nebo oříznutím, nebo tam, kde je indikováno, použijte specifické tenčí krytí V.A.C.® GranuFoam™.

•

Hadičku krytí položte na rovný povrch stranou od perineální oblasti, kostních výrůstků nebo
tlakových oblastí.

•

Zajistěte nebo upevněte hadičku dalším kouskem roušky nebo páskou a umístěte toto upevnění
několik centimetrů od krytí nebo rány. Tím se zabrání napínání hadiček zatažením za krytí. Pokud
se zajistí přímo ke krytí, může se napnutím hadičky narušit utěsnění krytí.

VÝMĚNA SBĚRNÉ NÁDOBY
Sběrnou nádobu V.A.C.® je nutno vyměnit, je-li plná (ozve se alarm), nebo nejméně jednou týdně
kvůli zápachu:
1. Řiďte se standardními bezpečnostními opatřeními, protože v systému mohou být tělesné
tekutiny.
2. Uzavřete svorky na sběrné nádobě i na hadičce krytí.
3. Odpojte hadice sběrné nádoby od hadiček krytí.
4. Vyjměte nádobu z jednotky.
5. Zlikvidujte sběrnou nádobu podle zvláštních předpisů zařízení a místních (státních) směrnic.
6. Instalujte novou sběrnou nádobu, jak je popsáno na označení léčebné jednotky a v instruktážních
materiálech.
7. Připojte novou sběrnou nádobu k hadičce krytí a zahajte naordinovanou léčbu.

24

ODPOJENÍ OD LÉČEBNÉ JEDNOTKY V.A.C.®
VAROVÁNÍ: Za žádných okolností neponechávejte krytí V.A.C.® na
místě bez zapnutí léčby V.A.C.® po dobu více než dvou hodin. Pokud
je léčba vypnuta po dobu delší než dvě hodiny, odstraňte staré krytí
a zajistěte irigaci rány. Aplikujte nové krytí V.A.C.® z neotevřeného
sterilního obalu a znovu spusťte léčbu V.A.C.® nebo aplikujte
alternativní obvaz, jako např. navlhčenou gázu, podle pokynů
ošetřujícího lékaře pro případy extrémní nouze.
Odpojení po krátké časové úseky:
1. Uzavřete svorky na sběrné nádobě a hadičce krytí.
2. Vypněte léčebnou jednotku.
3. Odpojte hadičky krytí od hadice nádoby.
4. Zakryjte konce hadiček a zajistěte. Použijte víčko hadičky sběrné nádoby, pokud je k dispozici.
Opětovné připojení:
1. Z konce hadičky sejměte víčko nebo ochranný kryt.
2. Připojte hadičky krytí od hadičky sběrné nádoby.
3. Otevřete obě svorky.
4. Zapněte léčebnou jednotku. Překontrolujte, že se obnovilo předchozí nastavení léčby.

25

26

3 – SPECIÁLNÍ TECHNIKY KRYTÍ
TECHNIKY LÉČBY VÍCE RAN
Technika s konektorem ve tvaru Y
Připojením konektoru ve tvaru Y k hadičce sběrné nádoby lze použít jednu léčebnou jednotku V.A.C.®
k ošetření několika ran jednoho pacienta. Při použití této techniky je zcela nezbytné posoudit integritu
utěsnění všech překrytých ran. Krytí musí být stlačené. Krytí V.A.C.® GranuFoam™ a V.A.C. GranuFoam
Silver® musí mít pomačkaný vzhled. Nesmí být slyšet syčivý zvuk.
Terčík SensaT.R.A.C.™
Konektor ve tvaru Y

•

Technologie SensaT.R.A.C.™ detekuje pouze jednu ránu na straně portu (samčí port), i když je
ošetřováno více ran.

•
•
•
•
•

Nedoporučuje se používat konektor ve tvaru Y pro připojení štěpů a/nebo transplantátů.

•

Konektor ve tvaru Y je prodloužením hadičky sběrné nádoby.

Nedoporučuje se s léčebnou jednotkou použít více než jeden konektor ve tvaru Y.
Nepřipojujte infikované rány k neinfikovaným pomocí konektoru ve tvaru Y.
Nepřipojujte rány s rozdílnou etiologií, kde by mohlo dojít k přenosu infekce.
Nepoužívejte konektor ve tvaru Y pro připojení ran, které by měly být optimálně léčeny při
rozdílném nastavení tlaku.

Konektor ve tvaru Y vyměňujte minimálně jednou týdně nebo dle potřeby častěji, při výměně nádoby.
Likvidaci konektoru ve tvaru Y, hadičky a nádoby proveďte v souladu se zvláštními předpisy zařízení
nebo státními a místními směrnicemi.
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Technika přemostění

Rány, které jsou velmi blízko vedle sebe a mají stejnou patologii lze také ošetřovat jednou léčebnou
jednotkou V.A.C.® za použití techniky známé jako přemostění.
Mezi výhody přemostění patří:

•
•

Možnost připojit dvě a více ran stejného původu k jedné léčebné jednotce V.A.C.®.
Možnost umístit terčík SensaT.R.A.C.™ a hadičku v příslušné oblasti na základě velikosti rány, typu
rány a jejím umístění.
POZNÁMKA: K přemostění použijte pouze krytí V.A.C.® GranuFoam™.

Postup přemostění krok za krokem
1. Intaktní kůži mezi dvěma ránami ochraňte rouškou V.A.C.® nebo jinou kožní bariérou, jako je
hydrokoloidní krytí nebo paropropustná lepicí fólie.
2. Pěnové krytí vložte do obou ran a pak obě rány spojte dalším kusem pěny, čímž vytvoříte
přemostění. Všechny kusy pěny musí být ve vzájemném přímém kontaktu.
3. Terčík SensaT.R.A.C.™ je třeba umístit do středu, aby exsudát z jedné rány nebyl odstraňován před
druhou ránu.
4. Nedoporučuje se přemosťovat rány různých etiologií nebo infikovanou ránu s neinfikovanou.
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TECHNIKY PRO TUNELOVÉ OBLASTI A SINUSOVÉ TRAKTY
Krytí V.A.C.® WhiteFoam se doporučuje pro tunelové oblasti. Krytí V.A.C.® WhiteFoam vždy zastřihněte
širší na jednom konci a užší na druhém. Tím se zajistí, že otvor tunelu nebo sinusového traktu zůstane
přístupný, dokud se neuzavře zadní část.
Vždy by se měla používat nepřetržitá léčba, a to až do doby úplného uzavření tunelu.
Neaplikujte pěnu do tunelové oblasti, do kterých není vidět a které nejsou prozkoumány.
Úvodní aplikace krytí u tunelových oblastí sinusových traktů
1. Zjistěte délku a šířku tunelu nebo sinusového traktu pomocí měřicího zařízení dle vaší volby.
2. Zastřihněte pěnu na velikost, která odpovídá rozměrům tunelu plus další 1–2 cm pro ložisko rány.
Opatrně vložte pěnu do tunelu nebo sinusového traktu po celé distální části. Pěna v tunelu musí
přiléhat k pěně v ložisku rány a musí být snadno viditelná.
POZNÁMKA: Vždy spočítejte celkový počet kusů pěny, které jste použili v ráně. Na štítek s množstvím
pěny a do dokumentace pacienta vždy poznamenejte celkový počet použitých kusů pěny a datum
výměny krytí.

Krytí V.A.C.® WhiteFoam

Povytáhněte krytí V.A.C.®
WhiteFoam o 1–2 cm směrem
ven a ponechte distální část
tunelu nebo sinusového
traktu bez pěny.

29

Následné výměny krytí
Jakmile drenáže začne ubývat a je zjištěna přítomnost granulační tkáně, mohou se následné výměny
krytí lišit následovně:
1. Zjistěte délku a šířku tunelu nebo sinusového traktu, jak je popsáno výše.
2. Krytí V.A.C.® WhiteFoam zastřihněte širší na jednom konci a užší na druhém.
3. Opatrně vložte pěnu do tunelu nebo sinusového traktu po celé distální části.
POZNÁMKA: Vždy spočítejte celkový počet kusů pěny, které jste použili v ráně. Na štítek s množstvím
pěny a do dokumentace pacienta vždy poznamenejte celkový počet použitých kusů pěny a datum
výměny krytí.
4. Povytáhněte 1–2 cm a překontrolujte, že část pěny v tunelu je v přímém kontaktu s pěnou
v lůžku rány. Toto specifické umístění ponechá distální část tunelu nebo sinusového traktu bez
pěny a umožňuje distribuci vyšších tlaků pro přitlačení okrajů k sobě, což podporuje spojování
rány granulační tkání od distální části směrem dopředu.
5. Spusťte Nepřetržitou léčbu podle předchozího nastavení.
6. Tento postup opakujte, až do uzavření rány.

PROHLUBEŇ
V případě ran s prohlubněmi se doporučuje používat Nepřetržitou léčbu.
Úvodní aplikace krytí
1. Opatrně vložte krytí V.A.C.® WhiteFoam do všech prohlubní a začněte od distální části. Do
prohlubní pěnu nevtlačujte.
2. Povytáhněte pěnu o 1–2 cm a ponechte část pěny v ráně v přímém kontaktu s pěnou v lůžku
rány. Toto specifické umístění ponechá distální část prohlubně bez pěny a umožňuje distribuci
vyšších tlaků pro přitlačení volných oblastí k sobě, což podporuje spojování okrajů dutiny
granulační tkání od distální části směrem ven.
3. Monitorujte množství exsudátu a přítomnost granulační tkáně při každé výměně krytí.
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Následné výměny krytí
Jakmile se objem drenáže zmenší a je zjištěna přítomnost granulační tkáně, musí se následné výměny
krytí lišit následovně:
1. Opatrně vložte pěnu do prohlubní po celé distální části. Do prohlubní pěnu nevtlačujte.
2. Povytáhněte pěnu o 1–2 cm a ponechte část pěny v ráně v přímém kontaktu s pěnou v lůžku
rány. Toto specifické umístění ponechá distální část prohlubně bez pěny a umožňuje distribuci
vyšších tlaků pro přitlačení volných oblastí k sobě, což podporuje spojování okrajů dutiny
granulační tkání od distální části směrem ven.
3. Spusťte Nepřetržitou léčbu podle předchozího nastavení.
4. Monitorujte množství exsudátu a přítomnost granulační tkáně při každé výměně krytí.

RÁNY NA NOZE
Na rány na povrchu plosky nebo paty u nohy je nejlepší použít techniku přemostění, aby nedocházelo
k aplikaci dodatečného tlaku v důsledku umístění hadičky a/nebo terčíku SensaT.R.A.C.™. Možnost
použití terčíku SensaT.R.A.C.™ nebo hadičky na nártu je spojena s použitím pěny (zvažte použití krytí
V.A.C.® GranuFoam™ pro paty).
Aplikační technika k přemostění terčíku SensaT.R.A.C.™ mimo oblast rány

Zastřižení ve tvaru
písmene „C“ pro rány
na povrchu plosky

1. Opatrně vložte do rány příslušné pěnové krytí V.A.C.®.
2. Pro ochranu intaktní kůže použijte roušku V.A.C.® nebo jinou těsnou bariéru od okraje rány
k přední straně nohy.
3. Vystřihněte další kus pěny ve tvaru písmene „C“.
4. Tento kus pěny ve tvaru písmene C obtočte kolem nohy tak, aby vyčníval z rány laterálním
směrem, a zajistěte jeho kontakt s pěnou krytí v ráně. Pěna nesmí přicházet do styku
s neporušenou kůží.
POZNÁMKA: Vždy spočítejte celkový počet kusů pěny, které jste použili v ráně. Na štítek s množstvím
pěny a do dokumentace pacienta vždy poznamenejte celkový počet použitých kusů pěny a datum
výměny krytí.
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5. Na pěnu aplikujte roušku V.A.C.® a přetáhněte ji anteriorně tak, aby pokryla ránu i pěnu ve tvaru
písmene C a dosáhlo se tak utěsnění.
6. V roušce vystřihněte otvor velikosti 2,5 cm na anteriorní části nohy a aplikujte terčík
SensaT.R.A.C.™.
7. Aby se maximalizovaly přínosy léčby V.A.C.®, je nezbytné nohu příslušně odlehčit.

ORTOPEDICKÉ PROSTŘEDKY

Utěsnění roušky V.A.C.®
kolem ortopedických
prostředků (hřeby)

Krytí V.A.C.® lze umístit na rány s ortopedickými prostředky, jako jsou hřeby.
Aplikační technika
1. Do rány vložte příslušné krytí V.A.C.®.
2. Kolem hřebu aplikujte plastický hydrokoloidní proužek přibližně 1,27 cm nad úrovní rány, obtočte
jej kolem hřebu a zajistěte těsný kontakt.
3. Zastřihněte roušku V.A.C.® na příslušnou velikost a přiložte na ránu.
4. Nastříhejte pásky roušky a položte je vertikálně přes hřeb a na roušku V.A.C.® kolem hřebu. Takto
postupujte na obou stranách hřebu. Přitiskněte roušku k sobě, abyste dosáhli vzduchotěsného
utěsnění během léčby V.A.C.®.
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PŘIBLÍŽENÍ OKRAJŮ RÁNY A TECHNIKY KRYTÍ
U otevřených ran bez významné ztráty tkáně lze použít léčbu V.A.C.® k podpoře přiblížení okrajů rány.
1. Úvodní aplikace krytí by měla zahrnovat opatrné vložení krytí V.A.C.® GranuFoam™ do rány.
POZNÁMKA: Vždy spočítejte celkový počet kusů pěny, které jste použili v ráně. Na štítek s množstvím
pěny a do dokumentace pacienta vždy poznamenejte celkový počet použitých kusů pěny a datum
výměny krytí.
2. Tlaky by měly být upraveny odpovídajícím způsobem za účelem podpory odstranění
nadměrného množství nečistot a tekutin.
3. U následných aplikací krytí by pěna měla být postupně čím dál menší, aby docházelo k řízenému
přibližování okrajů rány.

Počáteční aplikace pěny,
po které se postupně
používají menší a menší
kusy pěny

Řízené přibližování
okrajů rány umožňuje
postupné uzavírání

Je dosaženo úplného
uzavření

KRYTÍ A FEKÁLNÍ INKONTINENCE
Léčbu V.A.C.® lze použít v přítomnosti fekální inkontinence. Mnoho inkontinentních pacientů s ranami
v sakrokokcygeální nebo perineální oblasti může mít přínos z léčby V.A.C.®. Existuje mnoho metod pro
potírání nebo regulaci potenciálního úniku fekálií do krytí rány.

•

Zvažte použití systému sběru rektálních výměšků (jako fekální vak) nebo systému pro zvládání
fekální inkontinence.

•

Orámujte ránu rouškou V.A.C.®, pružnou kožní bariérou nebo jiným ochranným přípravkem na
pokožku, aby se krytí neznehodnotilo kontaktem s fekáliemi. Ochranná vrstva napomáhá vytvořit
bariéru mezi konečníkem a oblastí, která by mohla přijít do kontaktu s fekáliemi.
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KRYTÍ MALÝCH RAN A APLIKACE TERČÍKU SENSAT.R.A.C.™
U ran, které jsou menší než (< 4 cm) terčík SensaT.R.A.C.™ se doporučují následující aplikace krytí, aby
se ochránila okolní tkáň a zabránilo se maceraci:

Obr. 1

Obr. 5

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 8

1. Na okolní oblast aplikujte ochranný přípravek na pokožku a překryjte ránu průhlednou fólií nebo
hydrokoloidním krytím (Obr. 2).
2. Zastřihněte pěnové krytí do takových rozměrů, aby je bylo možno šetrně umístit do rány a
zároveň aby pěna nezasahovala na neporušenou kůži (Obr. 3).
POZNÁMKA: Nestříhejte pěnu nad ránou; kousky pěny by mohly napadat do rány (Obr. 4). Pěnu
začistěte otřením nebo zastřihnutím mimo plochu rány a přitom zajistěte, aby žádné uvolněné částice
nespadly do rány, případně nezůstaly v ráně po odstranění krytí.
3. Pěnu šetrně vložte do dutiny rány a přitom zajistěte její přilnutí k celému povrchu rány (Obr. 5).
Nezatlačujte pěnové krytí do oblasti rány.
POZNÁMKA: Vždy spočítejte celkový počet kusů pěny, které jste použili v ráně. Na štítek s množstvím
pěny a do dokumentace pacienta vždy poznamenejte celkový počet použitých kusů pěny a datum
výměny krytí.
4. Abyste přizpůsobili velikost terčíku SensaT.R.A.C.™ zastřihněte další kus pěny tak, aby přesahoval
2–3 cm za terčík SensaT.R.A.C.™ (Obr. 6) a vložte pěnu do rány (Obr. 7). Pěna se nesmí dotýkat
intaktní kůže a musí být umístěna na výrobku, který se použil k překrytí rány a chrání intaktní
kůži (Obr. 8).
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5. Upravte a umístěte roušku V.A.C.® tak, aby pokrývala pěnové krytí a dalších 3–5 cm v okolí rány
(Obr. 9).
6. Stisknutím mezi prsty uchopte roušku a vytvořte v ní 2,5 cm otvor (nikoli zářez). Otvor by měl
být dostatečně velký pro odvod tekutiny a/nebo exsudátu. Není nutné vytvářet otvor v pěně.
7. Aplikujte terčík SensaT.R.A.C.™ na větší kus pěny (Obr. 10).
8. V případě potřeby utěsněte roušku terčíku další rouškou SensaT.R.A.C.™.
9. Zahájení léčby.

PÉČE O INCIZI
Krytí V.A.C.® GranuFoam™ lze použít na zavřené chirurgické incize, aby se udržovalo prostředí incizí,
ve kterém se po sešití nebo zasvorkování rány pokračuje v drenáži.
Příprava místa incize
1. Před chirurgickým zákrokem oholte nebo ostříhejte operovanou oblast dle protokolu
zdravotnického zařízení, kde bude krytí aplikováno, aby krytí dobře přilnulo a těsnilo.
2. Ihned po chirurgickém zákroku místo aplikace očistěte dle pokynů lékaře.
3. Lehkým poklepáním osušte místo aplikace sterilní gázou. Pro zajištění správného přilnutí je nutné
místo aplikace napřed úplně vysušit.
Drenážní hadičky a pomůcky pro zmírnění bolesti
Krytí Léčebného systému V.A.C.® lze používat spolu s drenážními hadičkami a pomůckami pro
zmírnění bolesti, pokud krytí není umístěno přes hadičku, kde se nalézá kůže. Chirurgické drenáže
musí být vedeny pod kůží podél okraje krytí a musí fungovat nezávisle na Léčebném systému V.A.C.®.
POZNÁMKA: Současné použití chirurgických drenáží s Léčebným systémem V.A.C.® je povoleno,
ale systém nesmí být používán jako vývod nebo jímka pro drenáž.
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Aplikace krytí na místo incize
Produkt

Rozměry krytí

Páskové krytí pro možnou
celkovou délku řezu 6,35 cm

Maximální délka incize

®

Malé krytí V.A.C. GranuFoam™

10 × 7,5 × 3,2 cm

15,2 cm

10,2 cm

Střední krytí V.A.C.®
GranuFoam™

18 × 12,5 × 3,2 cm

30,5 cm

25,4 cm

Velké krytí V.A.C. GranuFoam™

26 × 15 × 3,2 cm

43,2 cm

38,1 cm

Extra velké krytí V.A.C.®
GranuFoam™ XL

60 × 30 × 1,5 cm

302,3 cm

297,2 cm

®

1. Vyberte si vhodné krytí.
2. Očistěte kůži kolem incize podle protokolu zařízení nebo pokynů lékaře.
3. Aplikujte ochranu kůže/lepicí pásku na oblast okolo incize a přibližně 5,1 cm na každou stranu pro
zajištění těsnění krytí.
4. Chraňte neporušenou kůži na obou stranách linie stehu pomocí roušky V.A.C.®, hydrokoloidním
krytím nebo jinou průsvitnou vrstvou („orámujte“ linii stehu nebo svorek), linii stehu ponechte
nezakrytou.
5. Na celou délku incize naneste nepřilnavou vrstvu (tj. olejovou emulzi, petrolej nebo silikonové
krytí), minimálně 7,6 cm širokou. Na každém konci incize ještě přidejte alespoň 2,5 cm.
6. Krytí V.A.C.® GranuFoam™ nastříhejte na proužky minimálně 6,3 cm široké. Nastříhejte si takové
množství proužků, abyste zakryli celou incizi plus alespoň 2,5 cm navíc na každém konci.
7. Umístěte proužky krytí V.A.C.® GranuFoam™ na celou délku nepřilnavé vrstvy. Je-li použito více
proužků, musí se navzájem překrývat, aby byl podtlak aplikován po celé délce incize. Krytí V.A.C.®
GranuFoam™ by se nemělo dotýkat neporušené kůže.
8. Ustřihněte si roušku V.A.C.® širokou minimálně 17,8 cm, aby překryla krytí V.A.C.® GranuFoam™ a
3–5 cm se dotýkala neporušené kůže. Můžete použít další proužky roušky pro překrytí okrajů, aby
se vytvořilo utěsnění.
9. Roušku V.A.C.® umístěte opatrně navrch na krytí V.A.C.® GranuFoam™ a potom přes jeho okraje,
aby přesahovala na neporušenou kůži.
POZNÁMKA: Za účelem zamezení vzniku traumatu kůže v okolí rány nenatahujte ani nenapínejte
roušku přes pěnu při aplikaci roušky.
10. Propíchněte roušku a vystřihněte v ní otvor o velikosti 2,5 cm (ne zářez). Otvor by měl být
dostatečně velký, aby umožnil odvod tekutiny a/nebo exsudátu. Není nutné vytvářet otvor
v pěně.
11. Přiložte terčík SensaT.R.A.C.™.
12. Aktivujte léčbu V.A.C.® při –125 mmHg souvisle.
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4 – MONITOROVÁNÍ LÉČBY V.A.C.®
ZVLÁDÁNÍ BOLESTI
Pacienti s léčbou V.A.C.® mohou pociťovat zmírnění bolesti vlivem hojení rány. Jiní pacienti však
pociťují nepohodlí během léčby a výměn krytí. Před, během a po úpravě postupů souvisejících
s krytím by v souladu s institucionálními směrnicemi měly být použity ověřené nástroje na
hodnocení bolesti a skóre bolesti by měla být dokumentována, kde je to vhodné.
Kromě toho by měly být zváženy následující strategie:

•

V případě, že si pacient stěžuje na nepříjemné pocity v průběhu léčby, zvažte změnu krytí na
V.A.C.® WhiteFoam.

•
•

Překontrolujte, že pacient během léčby dostává adekvátní analgezii.

•

Náhlé zintenzivnění a změna charakteru bolesti vyžaduje přešetření.

Pokud pacient při výměně krytí udává potíže, zvažte premedikaci, použití nepřilnavého krytí
(strana 23) před aplikací pěny, použití bílé pěny V.A.C.® WhiteFoam ke krytí rány, nebo při zvládání
potíží postupujte podle předpisu ošetřujícího lékaře.

DÉLKA LÉČBY
Délka léčby závisí na cíli léčby stanoveném lékařem, patologii rány, velikosti rány a na zvládání
komorbidit pacienta. Průměrná délka léčby je 4–6 týdnů; ale mnoho ran se může dostatečně zahojit
po chirurgickém uzavření i za pouhý jeden týden. Pokud pacient nepodstupuje chirurgický zákrok,
lze léčbu V.A.C.® používat po delší dobu, dokud pokračuje uspokojivé zlepšování.
JAK UKONČIT LÉČBU V.A.C.®
Léčba V.A.C.® by se měla ukončit, pokud:

•

Byl splněn cíl léčby. V některých případech se bude jednat o úplné uzavření rány, v jiných může
být rána uzavřena chirurgicky.

•

Rána nevykazuje žádné zlepšení po jednom až dvou po sobě jdoucích týdnech a potenciální
řešení pro podporu hojení rány selhala. Individuální okolnosti se mohou lišit.

•

Pacient není schopen nebo ochoten řídit se plánem léčby (maximální přínosy nemusí být
dosaženy).
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INDIKÁTORY ÚČINNÉ LÉČBY V.A.C.®
•
•
•

Objem exsudátu by se měl postupem času snižovat.
Může se změnit barva rány a změnit se tmavší červenou, jak léčba V.A.C.® napomáhá perfuzi rány.
Barva exsudátu se může změnit ze serózního na serosangvinózní a během léčby podtlakem lze
také někdy zaznamenat sangvinózní nebo krvavé drenáže. Je to dáno mechanizmem účinku
léčby V.A.C.®, který napomáhá zlepšit perfuzi. Změna vlastností drenáže rány se může týkat
narušení kapilárních kliček granulační tkáně. Pokud při aplikaci léčby V.A.C.® náhle dojde
k aktivnímu nebo rozsáhlému krvácení nebo pokud se v hadičkách nebo nádobě objeví
jasná (jasně červená) krev, ihned ukončete léčbu V.A.C.®, proveďte příslušná opatření
k zastavení krvácení a vyhledejte lékařskou pomoc.

•

Rozměry rány by se měly postupně zmenšovat, jak pokračuje aktivní proces hojení. Rána by se
měla měřit každý týden a dokumentovat podle protokolu daného zařízení pro porovnání a účinné
hodnocení hojení. Plynulé zmenšování rozměrů rány by se mělo zaznamenávat každý týden.
Pokud k tomuto nedochází, mělo by se ihned provést komplexní posouzení a řešení problémů
intervence (Viz níže část Minimální změny velikosti rány). Léčebné systémy InfoV.A.C.® a
V.A.C.Ulta™ umožňují zobrazení rány a nástroje pro dokumentaci rozměrů.

•

Jak se v ráně postupně vytváří granulační tkáň, měl by být na okrajích rány vidět růst nového
epitelu.

INDIKÁTORY NEÚČINNÉ LÉČBY
Plynulé zmenšování rozměrů rány by se mělo zaznamenávat každý týden. Pokud k tomuto nedochází,
mělo by se ihned provést komplexní posouzení a řešení problémů intervence (viz níže).
MINIMÁLNÍ ZMĚNY VELIKOSTI RÁNY
Pokud během jednoho až dvou po sobě jdoucích týdnů dojde jen k malé nebo žádné změně rány
a není to zapříčiněno přístupem pacienta, technikou a souvisejícími komorbiditami, mohou být
užitečné následující rady:

•

Překontrolujte, že pacient během léčby dostává odpovídající úlevu od tlaku. Například pacient
s ischiálním tlakovým vředem může příliš dlouho sedět.

•

Zastřihněte pěnu o kousek menší, než jsou okraje rány, u mělkých ran, aby se podpořila migrace
epitelu směrem dovnitř. Nedovolte, aby se během léčby V.A.C.® mohly okraje rány stáčet dovnitř.

•
•

Poskytněte „léčebnou pauzu“ přerušením léčby V.A.C.® na 1 až 2 dny a pak pokračujte.
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Změňte nastavení léčby z nepřetržité na přerušovanou/DPC nebo obráceně.

•

Vyhodnoťte použití dalších produktů v ráně, které by mohly potenciálně bránit aplikaci podtlaku
v ráně.

•

Upravte nastavení tlaku (až na tolerovatelnou mez) u ran, které nejsou vhodné pro přerušovanou/
DPC léčbu, jako jsou tunely nebo rány s vysokým objemem exsudátu.

•
•

Vyhodnoťte výživový status a v případě potřeby ji doplňte.

•

Vyhodnoťte infekci rány v souladu s protokolem zařízení nebo nařízením lékaře. Na objednávku
lékaře pořiďte mikrobiologickou kulturu nebo biopsii a podle výsledku nasaďte příslušnou léčbu.

Zkontrolujte počítadlo hodin léčby a porovnejte, zda skutečný počet léčebných hodin odpovídá
počtu doporučených léčebných hodin (22 hodin denně). Pokud je každý den počet hodin léčby
nižší než 22, zjistěte, proč dochází k deficitu v léčbě a zjednejte nápravu.

ZHORŠENÍ RÁNY
Pokud se rána dobře hojila od jedné výměny krytí ke druhé výměně, ale pak se rychle zhoršila, zvažte
následující zásahy a v případě potřeby vyhledejte radu/odbornou pomoc specialisty:

•

Pokud je na léčebné jednotce počitadlo hodin léčby, překontrolujte jej a porovnejte, zda skutečný
počet léčebných hodin odpovídá počtu doporučených léčebných hodin (22 hodin denně). Pokud
je každý den počet hodin léčby nižší než 22, zjistěte, proč dochází k deficitu v léčbě a zjednejte
nápravu.

•

Pomocí stetoskopu zjistěte úniky vzduchu, nebo poslechem hledejte hvízdavý zvuk či pohybujte
rukou kolem okrajů lehce přitisknutého krytí. Léčebný systém ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® a V.A.C.Ulta™
nabízí detektor úniku Seal Check™, který poskytuje nástroje pro zvukové a vizuální signály pro
zjištění úniků. V případě potřeby místo úniku zalepte. Avšak nepoužívejte více než dvě vrstvy
roušky.

•
•
•
•

Během výměny krytí očistěte ránu pečlivěji.

•

Vyhodnoťte přítomnost osteomyelitidy, a pokud je, nasaďte odpovídající léčbu.

Vyhodnoťte známky a příznaky infekce a, pokud je přítomna, nasaďte odpovídající léčbu.
Krytí měňte často, minimálně jednou za 48 hodin.
Ránu a nečistoty vyšetřeny podle nutnosti. Proveďte debridement okrajů rány v případě, že se jeví
neživotaschopné nebo podtočené, protože to může inhibovat tvorbu granulační tkáně a migraci
buněk epitelu bází rány.
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ZMĚNY BARVY KŮŽE
Pokud vyšetření rány zjistí tmavé zabarvení:

•

Vylučte mechanické poranění. Zbavte rány nadměrného tlaku, nadbytečné pěny nebo přes pěnu
přetáhněte roušku. Nezapomeňte roušku přes pěnu obtočit, nenatahujte ji.

•
•

Snižte tlak po 25mmHg přírůstcích.

•

Pěnu ztenčete, než přiložíte krytí, abyste ránu příliš nezabalili, nebo zvažte použití tenkého krytí
V.A.C.® GranuFoam™.

Zjistěte, zda pacient neužívá antikoagulanty, a pokud ano, vyhodnoťte nedávné koagulační
laboratorní hodnoty.

Pokud se rána jeví bílá, nadměrně vlhká nebo macerovaná:

•

Zkontrolujte počítadlo hodin léčby a porovnejte, zda skutečný počet léčebných hodin odpovídá
počtu doporučených léčebných hodin. Zjistěte, proč dochází k deficitu v léčbě a zjednejte
nápravu.

•

Objem exsudátu by se měl postupně snižovat, jak extracelulární nečistoty přejdou do
rovnovážného stavu. Přetrvávající velké množství exsudátu může signalizovat infekci nebo
jiné komplikace a mělo by být vyhodnoceno předepisujícím lékařem.

•
•
•

Zjistěte, zda není přítomna okultní infekce.

•
•
•
•
•

Vyhodnoťte techniku krytí.
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Pokud se drenáž zvýší, zvyšte nastavení tlaku po 25mmHg přírůstcích.
Zjistěte, zda není přítomna poziční netěsnost, která by mohla bránit účinnému odstranění
exsudátu.

Vyhodnoťte, zda nebude třeba terčík SensaT.R.A.C.™ přemostit mimo ránu.
Ochraňte okolní tkáň rouškou V.A.C.® nebo hydrokoloidním krytím.
Izolujte drenážování rány od okolní kůže (konkrétní informace viz strana 14).
Zjistěte, zda je pacient příslušně odlehčen nebo zda nejsou přítomny externí zdroje
tlaku na ránu/krytí, které by mohly vytlačovat exsudát na okolní kůži.

ZÁPACH RÁNY
Rány ošetřované léčbou V.A.C.® mohou být cítit po pěně a tekutinách v ráně, které mohou obsahovat
baktérie a proteiny. Tento typ přítomných bakterií a proteinů může být zodpovědný za typ a intenzitu
zápachu.

•

Je nezbytné, aby se rána při každé výměně krytí důkladně vyčistila, aby se snížila bakteriální zátěž
a minimalizoval zápach.

•

V případě, že zápach zůstane i po důkladném vyčištění rány, může to být příznakem možné
infekce.

•
•
•

Sběrná nádoba V.A.C.® s gelem Isolyser® dokáže zápachy výrazně omezit.
Sběrnou nádobu je třeba častěji měnit, aby byl zápach pod kontrolou.
Pokud zjistíte, že zdrojem zápachu je léčebná jednotka V.A.C.®, ukončete používání této léčebné
jednotky, kontaktujte svého zástupce společnosti KCI, a požádejte o výměnu.
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5 – INFORMACE PODLE TYPU RÁNY
AKUTNÍ/TRAUMATICKÉ RÁNY/POPÁLENINY DRUHÉHO STUPNĚ
Léčbu V.A.C.® lze použít k ošetření pacientů s akutními traumatickými ranami, včetně popálenin
druhého stupně a ortopedických ran.
Následující doporučená nastavení pomáhají lékaři při výběru ze škály léčeb podle typu rány a pokynů
ošetřujícího lékaře. Vybrané škály jsou průvodcem založeným na standardních nastaveních pro každý
typ rány. Individuální stav pacienta se může lišit. Nastavení léčby pro jednotlivé pacienty konzultujte
s lékařem.
Cíle a účely:

•
•
•
•

Podpora granulace tkáně
Zlepšení perfuze
Odstraňování tekutin, exsudátu a infekčního materiálu
Podpora odběru transplantátu nebo kožního štěpu

Tabulka 5.1: Doporučené nastavení pro akutní/traumatické rány/popáleniny druhého
stupně
Počáteční
cyklus

Následný
cyklus

Cílový tlak krytí
V.A.C.® GranuFoam™

Cílový tlak krytí
V.A.C.® WhiteFoam

Interval výměny krytí*

Nepřetržitá léčby
prvních 48 hodin

Po zbytek léčby
zvažte aplikaci
přerušované/
DPC léčby
(5 min ZAP/
2 min VYP)

125 mmHg

Zvyšte na 125–175 mmHg
pro vyšší drenáž

Každých 48–72 hodin,
ne méně než 3krát týdně
Infikované rány: Vyhodnoťte
potřebu častějších výměn krytí

* Viz informace o výměně krytí v návodu k použití dodaném společně s krytím V.A.C.®.

Klinická opatření

•

Léčbu V.A.C.® lze použít po debridementu, který napomáhá odstranění infekčního materiálu a
napomáhá granulaci tkáně.

•

Léčbu V.A.C.® lze použít v přítomnosti ortopedických prostředků (viz Ortopedické prostředky,
strana 32). Kliničtí lékaři by měli při kontrole kvality granulační tkáně uplatňovat ošetřovatelský/
lékařský úsudek a zůstávat ve střehu při jakékoliv známce infekce, která by mohla naznačovat
spodní osteomyelitidu. V takovém případě se obraťte na ošetřujícího lékaře.

•

Před aplikací léčby V.A.C.® musí být šlachy, vazy, cévy, orgány a nervy (vitální struktury) zcela
zakryty a ochráněny. Překrytí svalovým transplantátem nebo jinou silnou vrstvou přirozené tkáně
poskytuje nejúčinnější ochranu. Pokud není k dispozici, zvažte nepřilnavé krytí (strana 23).
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•

Pěnu V.A.C.® lze aplikovat přímo na vstřebatelné nebo nevstřebatelné síťky nebo intaktní fascie.
Nepokládejte krytí V.A.C.® na obnažené cévy, orgány, nervy nebo šlachy.
Pokud při aplikaci léčby V.A.C.® náhle dojde k aktivnímu nebo rozsáhlému krvácení
nebo pokud se v hadičkách nebo nádobě objeví jasná (jasně červená) krev, ihned
ukončete léčbu V.A.C.®, proveďte příslušná opatření k zastavení krvácení a vyhledejte
lékařskou pomoc.

•

U ran s vysokým objemem exsudátu zvažte zvýšení tlaku o 25–75 mmHg, dokud se objem
drenáže nesníží. Tím se zajistí odpovídající odstranění tekutin a zajistí se integrita utěsnění krytí
V.A.C.®.

•

Nepřetržitá léčba se doporučuje po celou dobu léčby u pacientů, kteří pociťují nepohodlí nebo
používají krytí V.A.C.® WhiteFoam nebo tam, kde se rána obsahuje tunelové oblasti/prohlubně
nebo transplantáty a štěpy.

•

Léčba V.A.C.® se nedoporučuje používat u ran s osteomyelitidou, pokud z rány nebyla důkladně
seškrabána veškerá nekrotická, neživá tkáň včetně infikované kosti (je-li to třeba), a dokud nebyla
zahájena vhodná léčba antibiotiky.

•

U akutních ran s obnaženými kostmi nebo frakturami, lze použít systém V.A.C.® pro odstranění
tekutiny a může odstranit infekční materiál sekundárně k traumatické ráně.
POZNÁMKA: Intaktní kost ochraňte jednou vrstvou nepřilnavého materiálu (strana 23).

•

Nastavení tlaku u krytí V.A.C.® by mělo být minimálně 125 mmHg nebo vyšší, pokud jej pacient
snáší.

•

Krytí V.A.C.® GranuFoam™ se doporučuje u traumatických ran s velkým tkáňovým deficitem.
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RÁNY S DEHISCENCÍ
Léčba V.A.C.® je vhodná k léčbě mnoha druhů velkých i malých ran, které se vyskytnou v rámci
pooperačních komplikací. V takových případech patří mezi principy léčby rány adekvátní chirurgický
debridement a antibiotika, po kterých ihned následuje léčba V.A.C.®.
Tato doporučená nastavení napomáhají lékaři při výběru ze škály léčeb podle typu rány a pokynů
ošetřujícího lékaře. Vybrané škály jsou průvodcem založeným na standardních nastaveních pro každý
typ rány. Individuální stav pacienta se může lišit. Nastavení léčby pro jednotlivé pacienty konzultujte
s lékařem.
Cíle a účely

•
•
•
•

Aplikuje řízený, lokalizovaný podtlak, který napomáhá stahovat okraje rány
Zajištění hojení rány v uzavřeném vlhkém prostředí
Zlepšení perfuze
Odstraňování tekutin, exsudátu a infekčního materiálu

Tabulka 5.3: Doporučená nastavení pro chirurgické dehiscence rány
Počáteční cyklus

Cílový tlak krytí
V.A.C.® GranuFoam™

Cílový tlak krytí
V.A.C.® WhiteFoam

Interval výměny krytí*

Nepřetržitá léčba
po celou dobu hojení

125 mmHg

Zvyšte na 125–175 mmHg

Každých 48–72 hodin,
ne méně než 3krát týdně
Infikované rány: Vyhodnoťte
potřebu častějších výměn krytí

* Viz informace o výměně krytí v návodu k použití dodaném společně s krytím V.A.C.®.

Klinická opatření pro rány po dehiscenci

•

Vyberte příslušný typ pěnového krytí na základě charakteristik rány a cíle léčby. (viz Tabulka 1.2
strana 22).

•

Léčbu V.A.C.® lze použít se zesílenými stehy v ráně, ale obecně je důležité zpřístupnit a zakrýt
všechny rány pod a mezi stehy.

•

Zvažte aplikaci roušky V.A.C.® přes přilehlá místa drenáže (otvor) pro případ, že by se řádně
aplikované krytí V.A.C.® nestlačilo.

•

Monitorujte charakteristiky exsudátu rány a objemu a hlaste všechny významné změny
ošetřujícímu lékaři.

•

Umístění a velikost pěny je rozhodující pro optimální výsledky a pro dosažení reverzní expanze
tkáně. Viz Přiblížení okrajů rány a techniky krytí, (strana 33).

•

Pokud je v bázi rány vidět střevo, je nejlepší, pokud je to možné, stáhnout velké omentum přes
viditelné střevo a pak přikročit k léčbě V.A.C.® jako obvykle. Pokud velké omentum není k dispozici,
může chirurg překrýt střevo síťkou. Nicméně aplikace pěny V.A.C.® na střevo překryté síťkou může
vyvolat granulaci tkáně na střevě a vést k adhezím.
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•

Pěnu V.A.C.® lze umístit přímo přes syntetickou síťku u abdominálních ran bez obnažených útrob,
kde dokáže podpořit granulaci tkáně od níže položených struktur přes síťku až k bázi rány.

•

Léčba V.A.C.® může být důležitým nástrojem v léčbě sternálních ran. Vzhledem k tomu, že se
v dutině hrudní nacházejí životně důležité struktury, musí být léčba V.A.C.® aplikována s maximální
pečlivostí a pozorností.

•

Povrchové sternální rány jsou rány, v nichž je hrudní kost stabilní a intaktní a bez infekce. Tyto rány
jsou léčeny podle pokynů pro rány s dehiscencí.

•

U pacientů s hlubokými sternálními ranami (tj. pacienti s mediastinitidou nebo sternální infekcí)
by měli na výměny krytí dohlížet nebo je provádět vedoucí lékaři nebo specializovaní chirurgové,
přednostně kardiochirurgové.

•

•

Před aplikací léčby V.A.C.® u pacientů s hlubokou sternální ránou si pročtěte a dodržujte
bezpečnostní informace (strana 7–16), zvláště Varování ohledně krvácení na straně 9.

•

U sternálních ran se zpočátku doporučuje použít nejnižší podtlak. Za pečlivého monitorování
pokračujte k cílové hodnotě podtlakové léčby podle tolerance pacienta.

•

U pacientů s nestabilním sternem se doporučuje nepřetržitá léčba během celé fáze léčby,
aby se stabilizovala hrudní stěna. Pomůže se tím přitáhnout okraje ran k sobě a zajistit určité
zpevnění, které může pacientům umožnit větší mobilitu a pohodlí.

U jiných ran než sternálních s dehiscencí nebo břišních lze dosáhnout lepších výsledků použitím
přerušované/DPC léčby, pokud je objem exsudátu stabilní a primárním cílem je vytvořit
granulační tkáň.

MESHOVANÉ ŠTĚPY
Léčba V.A.C.® nemusí být vhodná u některých produktů, které vytvářejí bariéru proti odvádění tekutin.
Před použitím léčby V.A.C.® kontaktujte výrobce daného produktu.
Aplikujte krytí V.A.C.® ihned po umístění štěpu a léčbu zahajte co nejdříve. Pokud používáte krytí
V.A.C.® GranuFoam™ měl/a by se štěp/tkáň nejprve překrýt nepřilnavým krytím (strana 23). Obecně
platí, že nastavení tlaku použité pro přípravu lůžka příjemce před transplantací štěpu, by mělo
pokračovat i po transplantaci. Nepřetržitá léčba by se měla použít pro trvalé přihojení štěpu.
Tato doporučená nastavení napomáhají lékaři při výběru ze škály léčeb podle typu rány a pokynů
ošetřujícího lékaře. Vybrané škály jsou průvodcem založeným na standardních nastaveních pro každý
typ rány. Individuální stav pacienta se může lišit. Nastavení léčby pro jednotlivé pacienty konzultujte
s lékařem.
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Cíle a účely

•
•
•
•

Odstranění tekutin
Podpora pro udržení prostředí rány; (tj. minimalizace sil způsobujících posunutí)
Poskytnutí posílení a stability kožním štěpům (dermoepidermální a v plné tloušťce)
Podpora odběru transplantátu nebo kožního štěpu

Tabulka 5.4: Doporučená nastavení pro meshované štěpy a dermální náhrady
Počáteční cyklus

Cílový tlak krytí
V.A.C.® GranuFoam™*

Cílový tlak krytí
V.A.C.® WhiteFoam

Interval výměny krytí

Nepřetržitá léčba
po celou dobu hojení

75–125 mmHg

Zvyšte na 125 mmHg
pro vyšší drenáž

Krytí odstraňte po 4–5 dnech,
pokud používáte některou
pěnu (drenáž by se měla před
odstraněním zmírnit)

* 75 mmHg lze použít v oblastech, které nejsou vystaveny námaze smykem, pokud pacientovi vyšší tlaky způsobují přetrvávající bolest. 125 mmHg
lze použít ve vysoce tvarovaných oblastech, kde působí smykové síly. Vyšší tlak může upevnit štěp na místě.

Doporučené aplikace krytí V.A.C.® po transplantaci štěpu:
1. Vyberte jednovrstvé nepřilnavé krytí (strana 23) (není nutné u krytí V.A.C.® WhiteFoam).
2. Zastřihněte nepřilnavý materiál na velikost štěpu plus nejméně 1cm okraj (tj. materiál přesahuje
o 1 cm přes linii stehu) a položte jej přes štěp.
3. Zastřihněte krytí V.A.C.® GranuFoam™ na stejnou velikost jako nepřilnavý materiál a opatrně jej
položte na nepřilnavou vrstvu.
POZNÁMKA: Krytí V.A.C.® WhiteFoam lze také použít k fixaci kožních štěpů. Nepřilnavé krytí
(strana 23) není potřeba u krytí V.A.C.® WhiteFoam. Zastřihněte krytí V.A.C.® WhiteFoam podle
oblasti štěpu plus 1cm okraj.
4. Aplikujte roušku V.A.C.® podle návodu k použití, které je dodáváno s krytím.
5. Aplikujte terčík SensaT.R.A.C.™ a hadičky.
6. Nastavte podtlak na požadovanou úroveň, jak je uvedeno v Tabulce 5.4.
7. Po transplantaci štěpu očekávejte, že během prvních 24 hodin léčby V.A.C.® bude v hadičkách
a sběrné nádobě bude více drenáže, poté se objem drenáže obvykle výrazně sníží. Významná
drenáž v hadičkách po transplantaci štěpu může naznačovat komplikace pod pěnou. V případě
jakýchkoli známek infekce sejměte krytí V.A.C.® a vyhodnoťte stav rány.
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DEKUBITY
Pro léčbu dekubitů se zničením všech vrstev tkání (stupeň 3 a 4) lze použít léčbu V.A.C.® buď jako
definitivní, nebo k optimalizaci ložiska rány před chirurgickým uzavřením.
Tato doporučená nastavení napomáhají lékaři při výběru ze škály léčeb podle typu rány a pokynů
ošetřujícího lékaře. Vybrané škály jsou průvodcem založeným na standardních nastaveních pro každý
typ rány. Individuální stav pacienta se může lišit. Nastavení léčby pro jednotlivé pacienty konzultujte
s lékařem.
Cíle a účely

•
•
•
•

Podpora granulace tkáně
Zlepšení perfuze
Zajištění hojení rány v uzavřeném vlhkém prostředí
Podpora pro udržení prostředí rány

Tabulka 5.5: Doporučená nastavení pro tlakové vředy
Počáteční cyklus Subsequent cycle Cílový tlak krytí
V.A.C.® GranuFoam™

Cílový tlak krytí
V.A.C.® WhiteFoam

Interval výměny krytí*

Nepřetržitá léčby
prvních 48 hodin

Zvyšte na 125–175 mmHg
pro vyšší drenáž

Každých 48–72 hodin,
ne méně než 3krát týdně
Infikované rány: Vyhodnoťte
potřebu častějších výměn krytí

Po zbytek léčby
zvažte aplikaci
přerušované/
DPC léčby
(5 min ZAP/
2 min VYP)

125 mmHg

* Viz informace o výměně krytí v návodu k použití dodaném společně s krytím V.A.C.®.

Klinická opatření

•

Všichni pacienti vyžadují podrobné lékařské a nutriční hodnocení a veškeré faktory, které by
mohly ovlivnit etiologii a/nebo léčení, je třeba vyřešit, zejména poskytování adekvátní výživy a
příslušné snížení tlaku.

•

Léčba V.A.C.® není nástrojem pro debridement a není náhradou za účinné chirurgické a/nebo jiné
formy debridementu.

•

Pokud kůže pacienta není schopná tolerovat časté výměny krytí, může být nutné odstranit celou
roušku. Místo toho zastřihněte roušku kolem pěny, sejměte pěnu, propláchněte ránu podle
pokynů lékaře a pak vyměňte pěnu a proveďte utěsnění dalším kusem roušky. Roušku V.A.C.®
kolem okolní oblasti lze ponechat na místě až do další výměny krytí.

•

Použití více vrstev roušky V.A.C.® na sobě může způsobit pokles průniku výparů a zvýšit riziko
macerace, a to zvláště v malých ranách, v oblasti dolních končetin nebo v zatěžovaných
oblastech.

•

Při umisťování hadiček V.A.C.® je třeba postupovat opatrně, aby se zabránilo traumatu a/nebo
tlaku, zvláště nad kostními útvary zvažte přemostění (viz strana 28).
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LÉČENÍ PACIENTA S DEKUBITY POMOCÍ LÉČBY V.A.C.®
• Pacient a hodnocení rány
• Příslušná vyšetření a konzultace
• Léčba infekce

Debridement
nekrotické tkáně

• Výživa
• Kontrola systémové infekce
• Vzdělávání
• Organizace zdrojů a ošetřovatelů
• Oprava etiologií
a. Snížení tlakové zátěže
b. Snížení smyku/tření
c. Kontrola vlhkosti
d. Kontrola spasticity

Spusťte pokračující
optimalizaci
hostitele

Stupeň I a II

Klasifikujte

Spusťte standardní
léčby (příručky
NPUAP, WOCN,
EPUAP, AHCPR)

Pacient považován za kandidáta
na chirurgický zákrok

Pacient
optimalizován

Zvažte další optimalizaci

Stupeň III a IV

Charakteristiky
pacienta a rány
příznivé pro léčbu
V.A.C.®

Charakteristiky
pacienta a rány
nepříznivé pro
léčbu V.A.C.®

Spusťte standardní
léčby (příručky
NPUAP, WOCN,
EPUAP, AHCPR)

Neoptimalizován
Spusťte
léčbu V.A.C.®.

Chirurgická léčba

Léčba V.A.C.®
(vyčkávání)

Pokračujte s
léčbou V.A.C.®

2 týdny
přehodnocení

Pokračujte s
léčbou V.A.C.®

Bez zlepšení

Rána zahojena

Zlepšování rány

2 týdny přehodnocení

Zatím
neoptimalizován

Pacient
optimalizován

Pokračujte s léčbou
V.A.C.®, hodnocení
jednou každé 2 týdny

Zlepšování rány

Potenciál k menšímu
chirurgického
zákroku

Potenciál hojit rány
bez chirurgického
zákroku

Niezgoda et al (2006). The effective management of pressure ulcers. Advances in Skin and Wound Care.
Volume 19, Supplement 1, page 6.
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SYNDROM DIABETICKÉ NOHY
Léčba V.A.C.® se stále častěji používá pro léčbu syndromu diabetické nohy.
Tato doporučená nastavení napomáhají lékaři při výběru ze škály léčeb podle typu rány a pokynů
ošetřujícího lékaře. Vybrané škály jsou průvodcem založeným na standardních nastaveních pro každý
typ rány. Individuální stav pacienta se může lišit. Nastavení léčby pro jednotlivé pacienty konzultujte
s lékařem.
Cíle a účely

•
•
•
•

Podpora granulace tkáně
Zlepšení perfuze
Zajištění hojení rány v uzavřeném vlhkém prostředí
Podpora pro udržení prostředí rány

Tabulka 5.6: Doporučená nastavení pro syndrom diabetické nohy
Počáteční cyklus Následný cyklus

Cílový tlak krytí
V.A.C.® GranuFoam™

Cílový tlak krytí
V.A.C.® WhiteFoam

Interval výměny krytí*

Nepřetržitá léčby
prvních 48 hodin

50–125 mmHg**

Zvyšte na 125–175 mmHg
pro vyšší drenáž

Každých 48–72 hodin,
ne méně než 3krát týdně
Infikované rány: Vyhodnoťte
potřebu častějších výměn krytí

Po zbytek léčby
zvažte aplikaci
přerušované/
DPC léčby
(5 min ZAP/
2 min VYP)

* Viz informace o výměně krytí v návodu k použití dodaném společně s krytím V.A.C.®.
** Vyšší tlaky v uvedeném rozsahu cílového tlaku jsou výhodnější. V případě intolerance lze použít nižší tlak, ale zajistěte aktivní odstraňování exsudátu.

Klasifikační systém diabetických nohou Univerzity v Texasu
Klasifikační systém diabetických nohou Univerzity v Texasu poskytuje podrobnou kategorizaci, která zahrnuje infekci a ischemii.
Stupeň I

Stupeň II

Stupeň III

Stupeň

Stupeň 0

Povrchový vřed bez
postižení šlachy,
pouzdra nebo kosti

Vřed proniká do šlachy
nebo kloubního pouzdra

Vřed proniká do kosti

A

Preulcerózní nebo
postulcerózní riziko
pro vznik dalších
vředů na noze

B

Přítomnost infekce

Přítomnost infekce

Přítomnost infekce

Přítomnost infekce

C

Přítomnost ischemie

Přítomnost ischemie

Přítomnost ischemie

Přítomnost ischemie

D

Přítomnost ischemie
a infekce

Přítomnost ischemie
a infekce

Přítomnost ischemie
a infekce

Přítomnost ischemie
a infekce

Tyto informace jsou uvedeny na následující straně jako reference pro léčbu syndromu diabetické nohy. Existují i další použitelné klasifikační systémy, jako je
Wagnerova klasifikace diabetických ulcerací.

50

Pokračujte s léčbou
V.A.C.®

Neinfikovaná rána

Infikovaná rána

Výměna krytí každých
48–72 hodin***
Opakujte hodnocení
každé 2–4 týdny

Pokračujte v aktuálním režimu léčby

Progrese k uzdravení
za 30 dní

ZHOJENÁ
RÁNA

Výměna krytí každých
48 hodin**

Bez nadměrné
macerace/infekce

Nadměrná
macerace/infekce
Přehodnoťte léčbu
Bez progrese k
uzdravení za 30 dní
Opakujte hodnocení
každý týden

Lékařské hodnocení
Příslušné odlehčení
krytí

UT stupeň 1

RÁNA

> UT stupeň 1

Pacient s
komplexním DFU*

Revaskularizace, v
případě potřeby
kontrola infekce,
v případě potřeby

Zvažte léčbu V.A.C.®

Opakujte hodnocení
za 24 hodin

LÉČBA SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY (DFU) POMOCÍ LÉČBY V.A.C.®†

† Použito na základě schválení. Upraveno podle Androse et al (2006). Consensus statement on negative pressure wound therapy
(V.A.C.® Therapy) for the management of the diabetic foot wound. Ostomy Wound Management, Supplement June 2006, p. 23.
*Komplexní DFU = > UT stupeň 1; může také zahrnovat stupeň 1, pokud u pacienta selhala příslušná léčba, jak je popsána v doporučeních.
**K červenci 2007 výrobce doporučil intervaly výměny krytí každých 48–72 hodin, ne méně než 3krát týdně; vyhodnotit pro příslušný plán
výměn krytí.
***K červenci 2007 výrobce doporučil intervaly výměny krytí každých 48–72 hodin, ne méně než 3krát týdně. Infikované rány je nutné sledovat často
a velice pečlivě. U těchto ran může být výměna krytí nutná častěji než za 48–72 hodin. Intervaly výměny krytí by neměly být pevně stanoveny, ale
upravovány na základě trvalého sledování stavu rány a klinického stavu pacienta.
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KLINICKÁ OPATŘENÍ PRO SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

•

Stejně jako u jiné léčby syndromu diabetické nohy závisí úspěch na přesné diagnóze a léčbě
základních onemocnění v kombinaci s účinným debridementem neživotaschopné tkáně.

•
•

Pro úspěšné zahojení syndromu diabetické nohy je cela nezbytné odlehčení.

•

Mělo by se zvážit použití speciálních technik krytí (viz Rány na noze, strana 31–32).

Časná identifikace a rychlá léčba infekce je základem v prevenci komplikací. U pacientů s diabetes
toto může být obtížné, protože klasické známky, jako je bolest, otok, pocit horka a hnisání, mohou
chybět nebo ztrácet na intenzitě.

BÉRCOVÉ VŘEDY
Léčbu V.A.C.® lze úspěšně použít u bércových vředů.
Tato doporučená nastavení napomáhají lékaři při výběru ze škály léčeb podle typu rány a pokynů
ošetřujícího lékaře. Vybrané škály jsou průvodcem založeným na standardních nastaveních pro každý
typ rány. Individuální stav pacienta se může lišit. Nastavení léčby pro jednotlivé pacienty konzultujte
s lékařem.
Cíle a účely

•
•
•
•
•

Redukce otoku
Zlepšení perfuze
Odstranění exsudátu z rány
Podpora granulace tkáně
Zajištění hojení rány v uzavřeném vlhkém prostředí

Tabulka 5.7: Doporučená nastavení pro bércové vředy
Počáteční cyklus Následný cyklus

Cílový tlak krytí
V.A.C.® GranuFoam™

Cílový tlak krytí
V.A.C.® WhiteFoam

Interval výměny krytí*

Nepřetržitá léčba

125–175 mmHg**

150–175 mmHg

Každých 48–72 hodin,
ne méně než 3krát týdně
Infikované rány: Vyhodnoťte
potřebu častějších výměn krytí

Nepřetržitá léčba
rány s tendencí k
vysoké exsudaci

* Viz informace o výměně krytí v návodu k použití dodaném společně s krytím V.A.C.®.
** Viz část Vertikální přemostění a Rány s vysokou exsudací v návodu k použití krytí pro přemostění V.A.C.® GranuFoam™ / V.A.C.® GranuFoam™ Bridge XG.

Použití kompresních oděvů nebo obvazů na předpis je při léčbě bércových vředů běžné. Léčba
základní patologie je u těchto typů vředů důležitá a při použití léčby V.A.C.® není kontraindikována.
Dbejte zvýšené opatrnosti na to, že léčba V.A.C.® pod kompresním oděvem či obvazem nevyvolá
žádné tlakové body, které by mohly způsobit nepohodlí či poškození tkání pacienta. Neumísťujte
terčík SensaT.R.A.C.™ pod žádnou formu kompresního oděvu nebo obvazu. Krytí V.A.C.® umístěte
pod tyto oděvy a obvazy.
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CHRONICKÉ RÁNY
Léčbu V.A.C.® lze použít buď jako definitivní, nebo k optimalizaci ložiska rány před chirurgickým
uzavřením.
Tato doporučená nastavení napomáhají lékaři při výběru ze škály léčeb podle typu rány a pokynů
ošetřujícího lékaře. Vybrané škály jsou průvodcem založeným na standardních nastaveních pro každý
typ rány. Individuální stav pacienta se může lišit. Nastavení léčby pro jednotlivé pacienty konzultujte
s lékařem.
Cíle a účely

•
•
•
•

Podpora granulace tkáně
Zlepšení perfuze
Zajištění hojení rány v uzavřeném vlhkém prostředí
Podpora pro udržení prostředí rány

Tabulka 5.8: Doporučená nastavení pro chronické rány
Počáteční cyklus Následný cyklus

Cílový tlak krytí
V.A.C.® GranuFoam™

Cílový tlak krytí
V.A.C.® WhiteFoam

Interval výměny krytí*

Nepřetržitá léčby
prvních 48 hodin

50–125 mmHg**

Zvyšte na 125–175 mmHg
pro vyšší drenáž

Každých 48–72 hodin,
ne méně než 3krát týdně
Infikované rány: Vyhodnoťte
potřebu častějších výměn krytí

Po zbytek léčby
zvažte aplikaci
přerušované/
DPC léčby
(5 min ZAP/
2 min VYP)

* Viz informace o výměně krytí v návodu k použití dodaném společně s krytím V.A.C.®.
** Vyšší tlaky v uvedeném rozsahu cílového tlaku jsou výhodnější. V případě intolerance lze použít nižší tlak, ale zajistěte aktivní odstraňování exsudátu.

Klinická opatření

•

U chronických ran, kde je diagnóza nejistá, se doporučuje histologické vyšetření biopsie tkáně
nebo jiné konečné testy.

•

Je důležité identifikovat veškeré základní etiologie a použít relevantní opatření k vyřešení
základních onemocnění.

•

Pro chronické rány může být přínosný agresivní debridement měkké tkáně, při kterém se odstraní
veškeré epitelové buňky, které by mohly migrovat po povrchu rány, sinusovým traktem nebo
tunelem.

•

Při umisťování hadiček V.A.C.® je třeba postupovat opatrně, aby se zabránilo traumatu a/nebo
tlaku, zvláště nad kostními útvary.

•

Pokud kůže pacienta není schopná tolerovat časté výměny krytí a roušky kolem rány je intaktní,
můžete zastřihnout roušku kolem pěny, vyndat pěnu, vyčistit ránu podle pokynů lékaře a pak
vyměnit pěnu a roušku. Roušku kolem okolní oblasti lze ponechat na místě až do další výměny
krytí.
POZNÁMKA: Použití více vrstev roušky V.A.C.® na sobě může způsobit pokles průniku výparů a
zvýšit riziko macerace, a to zvláště v malých ranách, v oblasti dolních končetin nebo v zatěžovaných
oblastech.
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TRANSPLANTÁTY
Léčba V.A.C.® se používá u pacientů, kteří jsou těsně po transplantaci, jako prostředek pro zlepšení
přípojení a zajištění správné pozice tkáně tkáně.
Tato doporučená nastavení napomáhají lékaři při výběru ze škály léčeb podle typu rány a pokynů
ošetřujícího lékaře. Vybrané škály jsou průvodcem založeným na standardních nastaveních pro každý
typ rány. Individuální stav pacienta se může lišit. Nastavení léčby pro jednotlivé pacienty konzultujte
s lékařem.
Cíle a účely

•
•
•
•

Poskytnutí posílení a stability transplantátu
Podpora pro udržení prostředí rány
Odstraňování tekutin a exsudátu
Podpora odběru transplantátu

Tabulka 5.9: Doporučené nastavení pro transplantáty
Počáteční cyklus

Cílový tlak krytí
V.A.C.® GranuFoam™

Cílový tlak krytí
V.A.C.® WhiteFoam

Interval výměny krytí

Nepřetržitá léčba
po celou dobu hojení

125–150 mmHg**

Zvyšte na 125–175 mmHg
pro vyšší drenáž

Odstraňte krytí 72 hodin
po operaci. V případě
komplikací nebo infikovaných
ran vyhodnoťte potřebu
častějších výměn krytí.

Klinická opatření

•
•
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Vyšší tlaky lze použít u velkých a objemných transplantátů, aby se podpořilo jejich upevnění.
Pokud je třeba překontrolovat, zda transplantát nevykazuje žádné známky ischemie nebo infekce,
a tuto kontrolu je třeba provést během léčby, rozstřihněte krytí V.A.C.® GranuFoam™ před aplikací
na půl a použijte pásy roušky, přičemž jeden pás položte přímo na místo, kde se obě poloviny
dotýkají. Odstranění pásu roušky umožňuje lékaři opatrně oddělit pěnu a překontrolovat pod ní
ležící tkáň. Po kontrole transplantátu opět přiložte pěnu k sobě, utěsněte ji dalším pásem roušky
a pokračujte v léčbě.

APLIKACE KRYTÍ NA TRANSPLANTÁT S LÉČBOU V.A.C.®
Obr. 1

semi-okluzivní bariéra

Obr. 3

Obr. 2

nepřilnavý

Tampon V.A.C.® WhiteFoam

Obr. 4

V.A.C.® GranuFoam™

1. Transplantát přišijte za použití o třetinu menšího počtu stehů než obvykle. Vyšší odstup umožní
léčbě V.A.C.® odstraňovat tekutinu skrze linii stehu.
2. Přes intaktní pokožku na horní části transplantátu a na druhé straně linie stehů (Obr. 1) položte
jednu vrstvu roušky V.A.C.® nebo jinou semi-okluzivní bariéru, jako je hydrokoloidní krytí nebo
paropropustná lepicí fólie. Přes obnaženou linii stehů (Obr. 2) položte jednu vrstvu nepřilnavého
krytí (strana 23).
3. Pokud je ložisko příjemce silně exsudující, vystřihněte tenké pásy krytí V.A.C.® WhiteFoam
(Obr. 3) a položte je pod transplantát, mezi stehy, aby se vysála tekutina z vnitřku transplantátu.
Překontrolujte, že krytí V.A.C.® WhiteFoam a V.A.C.® GranuFoam™ jsou spolu v přímém kontaktu.
4. Vyberte příslušnou velikost krytí V.A.C.® GranuFoam™ tak, aby překrylo celý transplantát (Obr. 4),
včetně linie stehů a 2–3 cm za transplantát. Ujistěte se, že oblast pokrytá pěnou, je ochráněná
intaktní kůže (krok 2 výše).
5. Připravte a na pěnu aplikujte roušku V.A.C.®. Aplikujte terčík SensaT.R.A.C.™ a připojte hadičky
sběrné nádoby.
6. Spusťte léčbu v nepřetržitém nastavení, jak je uvedeno v Tabulce 5.9.
7. Odstranění roušky V.A.C.® vyžaduje postranní natažení roušky, aby se transplantát nenadzdvihl.
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STŘEVNÍ PÍŠTĚL
Za určitých okolností může léčba V.A.C.® napomoci hojení ran se střevní píštělí. Pokud zvažujete
použití léčby V.A.C.® u střevní píštěle, doporučuje se požádat o konzultaci odborného lékaře. Terapie
V.A.C. ® se nedoporučuje a ani není určena pro zvládnutí nebo omezení výtoku ze střevních píštělí;
jejím určením je podpora hojení ran v píštěli a kolem ní.
Cíl léčby závisí na tom, zda je léčená píštěl považována za akutní nebo chronickou.

•
•

U akutní střevní píštěle je cílem zlepšit hojení rány a umožnit její uzavření.
U chronické píštěle je enterokutánní píštěl oddělená od okolní nebo přilehlé břišní rány a léčba
V.A.C.® se aplikuje do rány. Výtok z píštěle je odveden do jiného sběrného systému. To umožňuje
získat čas pro stabilizaci celkového zdravotního stavu pacienta a dostatečné uzdravení pro
následnou chirurgickou opravu.

Léčba píštěle
Výběr akutních kandidátů

Výběr chronických kandidátů

• Střevní píštěl
• Akutní formace: Žádný důkaz epiteliálních buněk/
růstu v otvoru píštěle
• Otvor píštěle musí být snadno přístupný a viditelný
• NPO (Nic perorálně)
• TPN (Totální parenterální výživa)
• Minimální až střední množství výtoku
• Výtok je vodové až mírně viskózní konzistence

• Střevní píštěl – kandidát na nechirurgický postup
• Chronická formace: Důkaz epiteliálních buněk/
růstu (vytvoření stoma)
• Ústí píštěle musí být snadno přístupné a viditelné
• NPO (Nic perorálně)
• TPN (Totální parenterální výživa)
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Pokyny pro střevní píštěl
I. Akutní střevní píštěl v ráně (komplexní)
nepřilnavé
krytí

Ústí
píštěle

Obr. 3

Krytí V.A.C.®
GranuFoam™
Krytí V.A.C.®
WhiteFoam

nepřilnavé
krytí

Obr. 2

Obr. 1

Terčík
SensaT.R.A.C.™

Terčík
SensaT.R.A.C.™

Rouška
V.A.C.®

Obr. 4

Obr. 5

1. Ústí píštěle překryjte 2–3 vrstvami gázy na ropné bázi.
2. Ránu propláchněte podle instrukcí lékaře nebo podle protokolu daného lékařského zařízení.
3. Z ústí píštěle sejměte vrstvy gázy na ropné bázi.
4. Překryjte ústí píštěle jednou vrstvou nepřilnavého materiálu (strana 23).
5. Překryjte všechny oblasti obnaženého střeva nebo dalších orgánů více vrstvami nepřilnavého
materiálu (strana 23).
6. Vystřihněte krytí V.A.C.® WhiteFoam na velikost 1–2 cm větší než ústí píštěle. Krytí V.A.C.®
WhiteFoam aplikujte přímo přes nepřilnavý materiál na ústí píštěle. Pěna by měla ústí píštěle
přesahovat o 1–2 cm.
7. Vystřihněte a opatrně přiložte krytí V.A.C.® GranuFoam™ do zbývající rány. Ujistěte se, že
krytí V.A.C.® GranuFoam™ je v přímém kontaktu s krytím V.A.C.® WhiteFoam. Krytí V.A.C.®
GranuFoam™ lze také umístit přímo přes krytí V.A.C.® WhiteFoam.
8. Upravte velikost, zastřihněte a přiložte roušky pro zakrytí celého pěnového krytí a také dalších
3–5 cm kolem okrajů.
9. V roušce vystřihněte kruhový otvor o velikosti 2,5 cm PŘÍMO nad místem, kde je ústí píštěle.
10. Přiložte terčík SensaT.R.A.C.™.
11. Spusťte podtlak na hodnotě 125 mmHg nebo podle pokynu lékaře.
12. Během celé doby hojení použijte nepřetržitou léčbu.
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13. Pokud po spuštění podtlaku zaznamenáte v hadičce výtok:
a.

Zvyšujte podtlak po 25 mmHg po 20–30 minut a pak překontrolujte výtok.

b.

Pokud je výtok stále přítomen, dále zvyšujte tlak a udržujte jej na hodnotě max. 200 mmHg,
dokud v hadičce již žádný výtok nebude.

c.

Pokud hadičkou nadále proudí výpotek, ač již byla přijata veškerá opatření, sejměte léčebné
krytí V.A.C.® a zvažte jej aplikovat znovu. Aplikace krytí může být nutné několikrát zopakovat,
než se zjistí účinný postup aplikace.

d.

Časná známka prvotní aproximace píštěle je snížením množství výtoku.

e.

Pokud není možné zjistit účinný postup aplikace, měla by se zvážit jiná metoda léčby
pacienta.

II. Chronická střevní píštěl – metoda vývodu
1. Ústí píštěle překryjte 2–3 vrstvami gázy na ropné bázi.
2. Ránu důkladně propláchněte a vyčistěte podle instrukcí lékaře nebo podle protokolu daného
lékařského zařízení.
3. Z ústí píštěle sejměte vrstvy gázy na ropné bázi.
4. Ústí píštěle překryjte gázou na ropné bázi, aby se oddělil výtok od rány. Pokud se gáza na ropné
bázi nepoužijte, zvažte použití pektinových kroužků, protože dokážou oddělit výtok od rány.
5. Ústí píštěle překryjte 2 × 2 kusy gázy na ropné bázi pro dočasnou absorpci výtoku během prvotní
aplikace léčby V.A.C.®.
6. Překryjte všechny oblasti obnaženého střeva nebo dalších orgánů více vrstvami nepřilnavého
materiálu (strana 23).
7. Vystřihněte a opatrně přiložte krytí V.A.C.® GranuFoam™ do zbývající rány. Pěnu NEPOKLÁDEJTE
přes ústí píštěle nebo další produkty.
8. Přes celé břišní krytí aplikujte roušku.
9. Do středu rány umístěte terčík SensaT.R.A.C.™, ale ne bezprostředně vedle píštěle.
10. Spusťte léčbu V.A.C.® a překontrolujte funkční utěsnění.
11. Na roušku vyznačte oblast ústí píštěle.
12. Vypněte podtlak a umožněte dekompresi pěny.
13. Opatrně vystřihněte otvor v roušce tak, aby byl přímo nad gázou 2 × 2 a ústím píštěle.
14. Sejměte gázu 2 × 2 a obnažte píštěl.
15. Na roušku v otvoru kolem ústí píštěle aplikujte bariérový kroužek nebo plastickou hydrokoloidní
pastu. Opatrně roušku přitiskněte kolem píštěle a utěsněte bariérovým kroužkem nebo plastickou
hydrokoloidní pastou. Tímto se posílí účinné utěsnění a izolace výtoku od okolní rány.
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16. Spusťte léčbu V.A.C.® při tlaku 100–125 mmHg nebo podle pokynů lékaře. Sledujte kompresi
pěny.
17. Aplikujte zvolenou stomickou pomůcku nebo sběrný sáček podle pokynů přes obnaženou píštěl
a dříve umístěný kroužek nebo pastu.
18. Ujistěte se, že pomůcka je bezpečně na svém místě a její konec je dostatečně utěsněn.
19. Během celé doby hojení použijte nepřetržitou léčbu.
20. Monitorujte přívod a vývod.
21. Poučte pacienta, kde je to možné, aby upozornil personál, jestliže je nezbytné vyprázdnit sběrnou
nádobu V.A.C.®.
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6 – DALŠÍ INFORMACE O LÉČBĚ V.A.C.®
LÉČBA V.A.C.® A PŘETLAKOVÁ KYSLÍKOVÁ TERAPIE (HBO)
Pokud pacient ošetřovaný léčbou V.A.C.® dostává pravidelné přetlakové kyslíkové terapie, může
vedoucí lékař přetlakové komory schválit odpojení léčebné jednotky V.A.C.® a sběrné nádoby
od hadiček, takže změny tlaku v komoře proniknou do hadiček a krytí. V takových případech se
doporučuje následující postup:
POZNÁMKA: Přemosťovací krytí V.A.C.® GranuFoam™ obsahuje další syntetické materiály, které mohou
být během přetlakové kyslíkové terapie rizikové.
1. Léčebnou jednotku V.A.C.® nevnášejte do hyperbarické kyslíkové komory. Terapeutická jednotka
V.A.C.® není určena pro toto prostředí a musí být posuzována jako riziková pro vznik požáru.
Viz část Přetlaková kyslíková terapie (strana 13).
2. Po odpojení léčebné jednotky V.A.C.® od krytí/sběrné nádoby buď a) vyměňte krytí V.A.C.® během
přetlakové terapie za jiný materiál kompatibilní s HBO, nebo b) postupujte podle kroků níže.
3. Před odpojením uzavřete hadičky krytí a svorky na sběrné nádobě. Odpojte hadičky krytí od
hadice nádoby.
4. Otevřete svorku na hadičce krytí a překryjte ji suchou gázou. Hadička terčíku SensaT.R.A.C.™
se během přetlakové terapie nesvorkuje a ani neuzavírá zátkou.
VAROVÁNÍ: Za žádných okolností neponechávejte krytí V.A.C.® na
místě bez zapnutí léčby V.A.C.® po dobu více než dvou hodin. Pokud
je léčba vypnuta po dobu delší než dvě hodiny, odstraňte staré krytí
a zajistěte irigaci rány. Aplikujte nové krytí V.A.C.® z neotevřeného
sterilního obalu a znovu spusťte léčbu V.A.C.® nebo aplikujte
alternativní obvaz, jako např. navlhčenou gázu, podle pokynů
ošetřujícího lékaře pro případy extrémní nouze.
5. Po přetlakové terapii opět připojte léčebnou jednotku V.A.C.® a obnovte léčbu. Překontrolujte,
že nedochází k únikům vzduchu a že utěsnění je nedotčeno.
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KRYTÍ V.A.C.® A DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ
• Pokud podstupujete RTG, MRI, skiaskopii a testy na bázi barviva, je rozhodnutí o sejmutí krytí na
radiologovi, radiačním technikovi a/nebo ošetřujícím lékaři.
POZNÁMKA: FDA informovala zdravotníky, že použití RTG během CT vyšetření může způsobit
poruchy některých implantovaných a externích zdravotnických prostředků. Většina pacientů
s elektronickými zdravotnickými prostředky podstupuje skeny CT bez jakýchkoli nežádoucích
následků. Agentura však obdržela několik hlášení o nežádoucích příhodách, ve kterých mohly skeny
CT interferovat s elektronickými zdravotnickými prostředky, včetně kardiostimulátorů, defibrilátorů,
neurostimulátorů a implantovaných i externě nošených infuzních pump. FDA pokračuje v šetření
tohoto problému a spolupracuje s výrobcem s cílem zvýšit povědomí ve zdravotnické komunitě.

•
•
•

V diagnostických postupech existuje možnost stínění v oblasti rány.
Krytí a připojené hadičky mohou být ve všech těchto postupech bezpečně ponechány na místě.
Krytí V.A.C. GranuFoam® Silver (je-li použito) obsahuje kovové stříbro, které může zhoršit
vizualizaci u některých zobrazovacích systémů.

LÉČBA V.A.C.® A ZOBRAZOVÁNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ (MRI)
Pokud pacienti ošetřovaní léčbou V.A.C.® potřebují vyšetření MRI, měly by se vzít úvahu následující
speciální faktory:
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•

Léčebná jednotka V.A.C.® není bezpečná v prostředí MR. Léčebnou jednotku V.A.C.®
nenoste do prostředí MR (viz část Zobrazování magnetickou rezonancí, strana 12–13).

•

Pokud byste vzali léčebnou jednotku V.A.C.® do aktivního prostředí MR, mohlo by to zranit
pacienta nebo pečovatele či poškodit zařízení.

•

Krytí V.A.C.® může obvykle v prostředí MR na pacientovi zůstat s minimálním rizikem za
předpokladu, že léčba V.A.C.® nebude přerušena na více jak dvě hodiny.

•

Krytí V.A.C.® GranuFoam™, V.A.C.® WhiteFoam, terčík SensaT.R.A.C.™ a hadičky neobsahují
kovové části, které by vyžadovaly vyjmutí před MRI.

•

Krytí V.A.C. GranuFoam Silver® nevykázalo v prostředí MR žádné riziko (viz část Zobrazování
magnetickou rezonancí, strana 12–13).

•

Ošetřující lékař nebo radiolog se může rozhodnout odstranit krytí V.A.C.® před zobrazováním
v oblasti, kde se nachází rána, kvůli možnému zastínění.

OBJEDNÁVKA LÉČEBNÉHO SYSTÉMU V.A.C.®
Všechny léčebné systémy V.A.C.® vyžadují objednávku lékaře. Následující informace by měly být
zahrnuty také pro autorizaci plátce:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Název výrobku: KCI léčba V.A.C.®, ne náhrady

•

Pomocná krytí, která se mají použít (nepřilnavé materiály (strana 23) nebo jiné)

Přesné místo a typ rány, která se má léčit
Rozměry rány
Pokyny pro premedikaci
Pokyny pro čištění rány (čisticí roztok, normální fyziologický roztok atd.)
Nastavení léčby (tj. přerušovaná/DPC nebo nepřetržitá)
Nastavení tlaku v mmHg
Intervaly výměn krytí
Krytí, které se má použít (tj. krytí V.A.C.® GranuFoam™, V.A.C. GranuFoam Silver®,
konkrétní speciálních obvazy nebo krytí V.A.C.® WhiteFoam)

Více informací a potřebné autorizační formuláře pro určité plátce naleznete na stránkách
www.kci-medical.com.
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PŘEVOZ PACIENTŮ MEZI LÉČEBNÝMI PROSTŘEDÍMI
•

Plánování propuštění z nemocnice začíná ihned po příjmu pacienta. Pokud je pacient na léčbě
V.A.C.®, obraťte se na zodpovědnou osobu, zda je tento pacient identifikován jako kandidát pro
převedení na méně intenzivní péči s léčbou V.A.C.®.

•
•
•

Do propouštěcích dokumentů vložte objednávku léčby V.A.C.®, jak je uvedeno v předchozí části.

•

Novou jednotku nelze pacientovi dodat před schválením zdravotní pojišťovny nebo
zdravotnického zařízení.

•

Pokud není léčebná jednotka V.A.C.® po akutní péči při propuštění z nemocnice k dispozici,
a léčba bude přerušena na více jak dvě hodiny, sejměte krytí léčby V.A.C.® před propuštěním
pacienta. Aplikujte alternativní krytí, jako např. vlhkou až mokrou gázu, a to na základě schválení
pro případy extrémní nouze, dokud nebude dodána nová léčebná jednotka V.A.C.® a náležitě
vyškolený personál nebude připraven poskytovat pokračující péči o pacienta.

•

Léčebná jednotka V.A.C.® by se neměla propouštět spolu s pacientem, pokud lékař nemá jistotu,
že bude k dispozici dostatečně vyškolený personál. Léčebná krytí V.A.C.® by se měla odstranit
a mělo by se aplikovat příslušné alternativní krytí, dokud poskytovatel zdravotní péče nezajistí
zaškolený personál a nebude dodána nová léčebná jednotka V.A.C.®.

•

Informace o převozu pacienta do domácí péče viz část Klinická opatření pro převod léčby
V.A.C.® do domácí péče (strana 16) v této příručce.

•

V případě potřeby kontaktujte svého místního zástupce společnosti KCI, aby vám poskytl pomoc.

Do hodnocení k propuštění uveďte aktuální měření a stav rány.
Jakmile je pacient převeden jednoho typu nastavení péče do jiného, obdrží léčebnou jednotku
V.A.C.® před propuštěním nebo bude dodána na oddělení standardní péče.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI KCI
Máte-li dotazy nebo potřebujete-li další informace, kontaktujte svého místního zástupce společnosti
KCI. Navštivte naše webové stránky www.kci-medical.com. V případě pohotovosti kontaktujte svého
místního poskytovatele záchranné služby.
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7 – JEDNORÁZOVÉ KOMPONENTY K LÉČEBNÉ JEDNOTCE
V.A.C.® A SYSTÉMU SENSAT.R.A.C.™
PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI LÉČBY V.A.C.®
Referenční příručka pro jednorázové komponenty V.A.C.®

Obsah balení krytí V.A.C.®*

Čísla dílu/
počet krytí
v krabici

Malé krytí V.A.C.® GranuFoam™
1 krytí V.A.C.® GranuFoam™ (10 × 7,5 × 3,2 cm), 1 rouška,
1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275051/10
M8275051/5

Střední krytí V.A.C.® GranuFoam™
1 krytí V.A.C.® GranuFoam™ (18 × 12,5 × 3,2 cm),
2 rouška, 1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275052/10
M8275052/5

Velké krytí V.A.C.® GranuFoam™
1 krytí V.A.C.® GranuFoam™ (26 × 15 × 3,2 cm),
2 rouška, 1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275053/10
M8275053/5

XL krytí V.A.C.® GranuFoam™
1 krytí V.A.C.® GranuFoam™ (60 × 30 × 1,5 cm),
5 roušek, 1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275065/5

Malé krytí V.A.C. GranuFoam Silver®
1 krytí V.A.C. GranuFoam Silver® (10 × 7,5 × 3,2 cm),
1 rouška, 1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275098/10
M8275098/5

Střední krytí V.A.C. GranuFoam Silver®
1 krytí V.A.C. GranuFoam Silver® (18 × 12,5 × 3,2 cm),
2 roušky, 1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275096/10
M8275096/5

Velké krytí V.A.C. GranuFoam Silver®
1 krytí V.A.C. GranuFoam Silver® (26 × 15 × 3,2 cm),
2 roušky, 1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275099/10
M8275099/5

Malé krytí V.A.C.® Simplace™
2 spirálová krytí V.A.C.® GranuFoam™ (7,5 × 11,5 × 1,75 cm), 2 roušky 3M™
Tegaderm™, 1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275041/10
M8275041/5

Střední krytí V.A.C.® Simplace™
2 spirálová krytí V.A.C.® GranuFoam™ (14,5 × 17 × 1,75 cm), 3 roušky 3M™
Tegaderm™, 1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275040/10
M8275040/5

Malé krytí V.A.C.® Simplace™ EX
2 spirálová krytí V.A.C.® GranuFoam™ (7,5 × 11,5 × 1,75 cm), 2 pruhy roušky
V.A.C.®, 1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275046/5

Střední V.A.C.® Simplace™ EX
2 spirálová krytí V.A.C.® GranuFoam™ (14,5 × 17 × 1,75 cm), 2 pruhy roušky
a 1 roušky V.A.C.®, 1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275045/5

Přemosťovací krytí V.A.C.® GranuFoam™
1 pěnové krytí (6 × 17 × 1,9 cm), 1 přemostění GranuFoam™ (67 cm) s
integrovaným terčíkem SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 perforovaná rouška
s 5 pruhy perforované roušky, 1 jednorázové pravítko

M8275042/10
M8275042/5

Krytí V.A.C.® GranuFoam™ Bridge XG
2 spirálová krytí V.A.C.® GranuFoam™, 1 přemostění GranuFoam™ (67 cm)
s integrovaným terčíkem SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 rouška,
1 perforovaná rouška s 5 pruhy perforované roušky, 1 jednorázové pravítko

M8275044/5

* Specifikace mohou být upraveny bez předchozího oznámení. Aktuální katalog vám na vyžádání poskytne společnost KCI.
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PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI LÉČBY V.A.C.® (pokr.)
Referenční příručka pro jednorázové komponenty V.A.C.®

Obsah balení krytí V.A.C.®*

Čísla dílů/
počet krytí
v krabici

Kulaté krytí V.A.C.® GranuFoam™
1 perforované krytí V.A.C.® GranuFoam™ (12,7 cm v průměru), 1 rouška,
1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275075/10
M8275075/5

Tenké krytí V.A.C.® GranuFoam™
1 perforované krytí V.A.C.® GranuFoam™ (26 × 16 × 1,6 cm), 2 roušky,
1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275081/10
M8275081/5

Krytí ruky V.A.C.® GranuFoam™
1 krytí ve tvaru ruky V.A.C.® GranuFoam™ s oddělovačem prstů,
1 těsnicí vak, 1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem

M8275064/5

Krytí paty V.A.C.® GranuFoam™
1 pěnové krytí, 2 tvarovaná krytí, 4 pásky roušky, 1 terčík SensaT.R.A.C.™
s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275074/5

Malé krytí V.A.C.® WhiteFoam (pouze pěna)
1 polyvinylalkoholová pěna (10 × 7,5 × 1 cm)

M6275033/10

Velké krytí V.A.C.® WhiteFoam (pouze pěna)
1 polyvinylalkoholová pěna (10 × 15 × 1 cm)

M6275034/10

Malé krytí V.A.C.® WhiteFoam
1 polyvinylalkoholová pěna (10 × 7,5 × 1 cm), 1 rouška,
1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275068/10
M8275068/5

Velké krytí V.A.C.® WhiteFoam
1 polyvinylalkoholová pěna (10 × 15 × 1 cm), 1 rouška,
1 terčík SensaT.R.A.C.™ s konektorem, 1 jednorázové pravítko

M8275067/10
M8275067/5

* Specifikace mohou být upraveny bez předchozího oznámení. Aktuální katalog vám na vyžádání poskytne společnost KCI.
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PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI LÉČBY V.A.C.® (pokr.)
Referenční příručka pro jednorázové komponenty V.A.C.®

Obsah balení příslušenství k systému V.A.C.®*

Čísla dílů/
počet krytí
v krabici

Pouze terčík SensaT.R.A.C.™
1 terčík SensaT.R.A.C.™ s hadičkou, svorkou a konektorem

M8275057/5

Rouška V.A.C.®
1 těsnicí rouška (30,5 × 26 cm)

M6275009/10

Víčko hadičky V.A.C.®
Zajišťuje ukončení hadičky sběrné nádoby

M6275069/10
M6275069/5

Konektor ve tvaru Y V.A.C.®
Umožňuje k léčebné jednotce V.A.C.® připojit více krytí

M6275066/10
M6275066/5

* Specifikace mohou být upraveny bez předchozího oznámení. Aktuální katalog vám na vyžádání poskytne společnost KCI.
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PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI LÉČBY V.A.C.® (pokr.)
Referenční příručka pro jednorázové komponenty V.A.C.®

Obsah balení sběrných nádob V.A.C.®*

Čísla dílů/
počet sběrných
nádob v krabici

500ml nádoba InfoV.A.C.® s gelem
1 sběrná nádoba, hadička, svorka a konektor

M8275063/10
M8275063/5

500ml nádoba InfoV.A.C.® bez gelu
1 sběrná nádoba, hadička, svorka a konektor

M8275071/10
M8275071/5

1 000ml nádoba InfoV.A.C.® s gelem**
1 sběrná nádoba, hadička, svorka a konektor

M8275093/5

500ml nádoba V.A.C. ATS® s gelem
1 sběrná nádoba, hadička, svorka a konektor

M6275063/10
M6275063/5

500ml nádoba V.A.C. ATS® bez gelu
1 sběrná nádoba, hadička, svorka a konektor

M6275071/10
M6275071/5

1 000ml nádoba V.A.C. ATS® s gelem**
1 sběrná nádoba, hadička, svorka a konektor

M6275093/5

300ml nádoba ActiV.A.C.® s gelem
1 sběrná nádoba, hadička, svorka a konektor

M8275058/10
M8275058/5

300ml nádoba V.A.C. Freedom® s gelem
1 sběrná nádoba, hadička, svorka a konektor

320058/10
320058/5

* Specifikace mohou být upraveny bez předchozího oznámení. Aktuální katalog vám na vyžádání poskytne společnost KCI.
** 1 000ml sběrná nádoba se doporučuje pouze k použití při akutní (nemocniční) péči
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