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Αυτή η έκδοση αντικαθιστά κάθε 

προηγούμενη αναθεώρηση. 

Για το επίπεδο της αναθεώρησης 

και τα στοιχεία επικοινωνίας, ανα-

τρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτών 

των κατευθυντήριων οδηγιών.

Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες 

δεν έχουν το χαρακτήρα της 

εγγύησης των αποτελεσμάτων, 

της έκβασης ή της απόδοσης του 

συστήματος θεραπείας V.A.C.®. Απο-

τελούν συστάσεις που βοηθούν 

τους ιατρούς να καταρτίζουν εξατο-

μικευμένα πρωτόκολλα θεραπείας 

για τους ασθενείς τους. Όπως και με 

κάθε εφαρμογή, συμβουλευθείτε 

το θεράποντα ιατρό του ασθενούς 

σχετικά με την κατάσταση της 

υγείας και τη θεραπεία του 

ασθενούς και ακολουθήστε όλες 

τις ισχύουσες οδηγίες χρήσης και 

τη σήμανση όσον αφορά τη χρήση 

και τη λειτουργία του προϊόντος.

Να συμβουλεύεστε πάντα 

τις ενότητες αυτών των 

κατευθυντήριων οδηγιών μαζί 

με τις ισχύουσες οδηγίες χρήσης, 

τη σήμανση και το φύλλο 

πληροφοριών ασφαλείας της 

συγκεκριμένης μονάδας θεραπείας 

V.A.C.® και τον τύπο του επιδέσμου 

πριν την τοποθέτηση ενός 

συστήματος V.A.C.® σε ασθενή.

Για επείγουσα ιατρική ανάγκη, 

καλέστε τον τοπικό αριθμό 

για έκτακτα περιστατικά. 

Σε περίπτωση που έχετε απορίες 

σχετικές με τη λειτουργία ή τη 

χρήση, επικοινωνήστε με τον 

τοπικό αντιπρόσωπο της KCI. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 

επισκεφθείτε τον ιστότοπο 

www.kci-medical.com.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πώληση/

ενοικίαση αυτών των συσκευών 

επιτρέπεται μόνο από ιατρό 

ή κατόπιν εντολής ιατρού.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η θεραπεία Vacuum Assisted Closure® (V.A.C.®) είναι μια εξελιγμένη θεραπεία επούλωσης τραυμάτων 
που μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στην πρακτική επούλωσης τραυμάτων του ιατρού, προκειμένου 
να βελτιστοποιηθεί η φροντίδα του ασθενούς. Αυτή η εξελιγμένη τεχνολογία επούλωσης τραυμάτων 
συνδυάζεται με μονάδες θεραπείας που ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή, εξειδικευμένους 
επιδέσμους και τεχνική υποστήριξη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η πλατφόρμα θεραπείας V.A.C.® περιλαμβάνει μια συλλογή προϊόντων: Συστήματα θεραπείας επούλωσης 
τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom®, V.A.C.Ulta™ 
και V.A.C Via™. Αυτά τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης τραυμάτων είναι σχεδιασμένα για την παροχή 
αρνητικής πίεσης (κενό) για την προαγωγή της επούλωσης των τραυμάτων μέσω της προετοιμασίας του 
πυθμένα του τραύματος για σύγκλειση, της μείωσης του οιδήματος, της ενίσχυσης σχηματισμού κοκκιώδους 
ιστού και της αιμάτωσης, καθώς και της αφαίρεσης του εξιδρώματος και των μολυσματικών υλικών.

Τα υλικά του συστήματος θεραπείας V.A.C.® λειτουργούν ως ένα ολοκληρωμένο προϊόν για 
βελτιστοποίηση της χορήγησης και των οφελών της θεραπείας επούλωσης τραυμάτων με εφαρμογή 
αρνητικής πίεσης. Κόβεται τμήμα από δικτυωτό αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης με ανοικτούς 
πόρους (επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™, επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver®) ή από αφρώδες υλικό 
πολυβινυλικής αλκοόλης (επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam) για εφαρμογή στο τραύμα και, στη συνέχεια, 
καλύπτεται με αυτοκόλλητο οθόνιο. Οι ανοικτές κυψελίδες του αφρώδους υλικού επιτρέπουν 
την ισοκατανομή της αρνητικής πίεσης σε όλη την επιφάνεια του τραύματος, ενώ η σωλήνωση 
μεταφέρει τα υγρά που συγκεντρώνονται στο δοχείο V.A.C.®. Η μονάδα θεραπείας που ελέγχεται μέσω 
λογισμικού εφαρμόζει αρνητική πίεση στον πυθμένα του τραύματος. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει 
συνεχή ή διαλείπουσα θεραπεία / θεραπεία δυναμικού ελέγχου πίεσης (DPC) στη μονάδα θεραπείας, 
ανάλογα με τον τύπο του τραύματος και τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Η τεχνολογία SensaT.R.A.C.™ 
(Therapeutic Regulated Accurate Care/Θεραπευτική ελεγχόμενη φροντίδα ακριβείας) χορηγεί, 
παρακολουθεί και συμβάλλει στη διατήρηση της πίεσης-στόχου και στέλνει σήματα στη μονάδα 
θεραπείας. Στα χαρακτηριστικά ασφαλείας του συστήματος θεραπείας V.A.C.® περιλαμβάνονται 
συναγερμοί που επισημαίνουν εμφράξεις της σωλήνωσης, δοχείο που λείπει ή είναι γεμάτο, ανενεργή 
θεραπεία, χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, διαρροές από τη σφράγιση του επιδέσμου και ένα συναγερμό 
χαμηλής πίεσης στα μοντέλα συστήματος θεραπείας ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® και V.A.C.Ulta™.
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Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν εξετάζουν τις διαδικασίες εφαρμογής ή κλινικά ζητήματα 
που αφορούν συγκεκριμένα το σύστημα θεραπείας V.A.C.Ulta™ της KCI όταν χρησιμοποιείται 
η λειτουργία θεραπείας V.A.C. VeraFlo™ (ενστάλλαξη τοπικών διαλυμάτων). Επικοινωνήστε με 
τον αντιπρόσωπο της KCI και συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης και τη σήμανση του εκάστοτε 
προϊόντος για καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρμογή της θεραπείας V.A.C. VeraFlo™.

Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν εξετάζουν τις διαδικασίες εφαρμογής ή κλινικά 
ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα τη συσκευή θεραπείας αρνητικής πίεσης (NPT) 
της KCI για τη διαχείριση ανοικτής κοιλίας (το σύστημα ενεργού ενδοκοιλιακής θεραπείας 
ABThera™). Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της KCI και συμβουλευθείτε τις οδηγίες 
χρήσης και τη σήμανση του εκάστοτε προϊόντος για καθοδήγηση. 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ V.A.C.® 

• Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής/το τραύμα είναι κατάλληλος(ο) για θεραπεία V.A.C.®.

• Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις πληροφορίες ασφαλείας που 
συνοδεύουν τα προϊόντα της KCI.

• Διασφαλίστε την ακρίβεια της διάγνωσης και αντιμετωπίστε όλες τις υποκείμενες και σχετιζόμενες 
συννοσηρότητες.

• Διασφαλίστε ότι έχει επιλεγεί ο σωστός επίδεσμος V.A.C.® και ότι χρησιμοποιούνται επίδεσμοι 
V.A.C.® που είναι κατάλληλοι για τη συγκεκριμένη ένδειξη.

• Μην τοποθετείτε επιδέσμους V.A.C.® GranuFoam™ ή επιδέσμους V.A.C.® WhiteFoam απευθείας 
πάνω από εκτεθειμένα όργανα, αιμοφόρα αγγεία, σημεία αναστόμωσης ή/και νεύρα.

• Διασφαλίστε ότι έχει γίνει σωστός χειρουργικός καθαρισμός πριν από τη θεραπεία.

• Μην επιπωματίζετε σφιχτά επιδέσμους V.A.C.® μέσα στο τραύμα. Τοποθετείτε τους επιδέσμους με 
απαλές κινήσεις μέσα στο τραύμα.

• Βεβαιωθείτε ότι το οθόνιο έχει σφραγίσει καλά. Τα συστήματα θεραπείας ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® 
και V.A.C.Ulta™ προσφέρουν έναν ανιχνευτή διαρροών Seal Check™ που παρέχει βοήθεια για τον 
εντοπισμό διαρροών.

• Μετράτε πάντα το συνολικό αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που χρησιμοποιούνται στο 
τραύμα. Καταγράφετε την ποσότητα επιθεμάτων αφρώδους υλικού και την ημερομηνία αλλαγής 
επιδέσμου στο οθόνιο ή στην ετικέτα ποσότητας επιθεμάτων αφρώδους υλικού, εάν είναι 
διαθέσιμη, και στο διάγραμμα του ασθενούς.

• Διατηρήστε την εφαρμογή της θεραπείας V.A.C.® για τουλάχιστον 22 ώρες εντός ενός 24ώρου. 
Μην αφήσετε τοποθετημένο τον επίδεσμο V.A.C.® εάν η μονάδα θεραπείας έχει απενεργοποιηθεί 
για περισσότερες από δύο ώρες εντός ενός 24ώρου.

• Πρέπει να παρακολουθείτε διαρκώς, να ελέγχετε και να ανταποκρίνεστε τους συναγερμούς.

• Όταν βγει ο επίδεσμος, καταμετρήστε τον αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που αφαιρείτε, 
αντιπαραβάλετε τον αριθμό αυτό με τον αριθμό των τεμαχίων που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως 
στο τραύμα και επαληθεύστε ότι έχουν αφαιρεθεί εντελώς όλα τα τεμάχια επιδέσμου από αφρώδες 
υλικό V.A.C.®.

• Εάν εντός δύο εβδομάδων δεν παρατηρηθεί απόκριση ή βελτίωση του τραύματος, 
επαναξιολογήστε το πλάνο θεραπείας.

• Ζητήστε συμβουλές/υποστήριξη από τον τοπικό αντιπρόσωπο της KCI, όπως είναι απαραίτητο.

• Ακολουθήστε τις τυπικές προφυλάξεις.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ V.A.C.®

Αναλώσιμα υλικά του συστήματος θεραπείας V.A.C.® παρέχονται όπως υποδεικνύεται στη σχετική 
σήμανση του προϊόντος. Τα δοχεία των μονάδων θεραπείας V.A.C.® έχουν συσκευαστεί αποστειρωμένα 
ή με αποστειρωμένη διαδρομή υγρού και δεν περιέχουν λάτεξ. Όλα τα αναλώσιμα υλικά του συστήματος 
θεραπείας V.A.C.® προορίζονται για μία μόνο χρήση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και 
αποτελεσματική χρήση, ο επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™, ο επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® και οι 
επίδεσμοι V.A.C.® WhiteFoam προορίζονται για χρήση μόνο με τις μονάδες θεραπείας V.A.C.®.

Η επαναχρησιμοποίηση των αναλώσιμων υλικών μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του τραύματος, 
λοίμωξη ή/και αποτυχία επούλωσης του τραύματος.

Η απόφαση χρήσης καθαρής έναντι στείρας/άσηπτης τεχνικής εξαρτάται από την παθοφυσιολογία 
του τραύματος, την προτίμηση του ιατρού και το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όπως και με κάθε άλλο συνταγογραφούμενο ιατροτεχνολογικό προϊόν, η απουσία 
συμβουλής ιατρού και η μη προσεκτική ανάγνωση και τήρηση όλων των οδηγιών και των πληροφοριών 
ασφαλείας της μονάδας θεραπείας και του επιδέσμου πριν από κάθε χρήση ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε ακατάλληλη απόδοση του προϊόντος και στο ενδεχόμενο σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. 
Μην προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της μονάδας θεραπείας και μην προβαίνετε σε εφαρμογή της 
θεραπείας χωρίς οδηγίες ή άνευ επίβλεψης από το θεράποντα ιατρό.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα συστήματα θεραπείας επούλωσης τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης ActiV.A.C.®, 
InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS® και V.A.C. Freedom® και V.A.C.Via™ είναι ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης 
τραυμάτων για χρήση σε περιβάλλοντα εντατικής, παρατεταμένης και κατ' οίκον φροντίδας. 

Όταν χρησιμοποιούνται σε ανοικτά τραύματα, προορίζονται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
που προωθεί την επούλωση των τραυμάτων κατά δεύτερο ή τρίτο (καθυστερημένο πρώτο) σκοπό 
μέσω της προετοιμασίας του πυθμένα του τραύματος για σύγκλειση, της μείωσης του οιδήματος, 
της ενίσχυσης σχηματισμού κοκκιώδους ιστού και της αιμάτωσης, καθώς και της αφαίρεσης του 
εξιδρώματος και του μολυσματικού υλικού. Οι τύποι ανοικτών τραυμάτων περιλαμβάνουν: χρόνια, 
οξέα, τραυματικά, υποξέα και διανοιγμένα τραύματα, εγκαύματα μερικού πάχους, έλκη (όπως από 
διαβήτη, πίεση ή φλεβική ανεπάρκεια), κρημνούς και μοσχεύματα.

Ο επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® αποτελεί αποτελεσματικό μέσο φραγμού της διείσδυσης 
βακτηρίων και ενδέχεται να συμβάλει στη μείωση της μόλυνσης στους ανωτέρω τύπους τραυμάτων. 

Όταν χρησιμοποιούνται σε κλειστές χειρουργικές τομές, προορίζονται για τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος των χειρουργικών τομών που συνεχίζουν να παροχετεύουν μετά από σύγκλειση με 
απορροφήσιμα ή μη ράμματα, με τη διατήρηση ενός κλειστού περιβάλλοντος και την αφαίρεση του 
εξιδρώματος μέσω της χρήσης θεραπείας επούλωσης τραυμάτων με εφαρμογή αρνητικής πίεσης.
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ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Μην τοποθετείτε τους επιδέσμους από αφρώδες υλικό του συστήματος θεραπείας V.A.C.® 
σε άμεση επαφή με εκτεθειμένα αιμοφόρα αγγεία, σημεία αναστόμωσης, όργανα ή νεύρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα «Προειδοποιήσεις» για πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά 
με την αιμορραγία.

• Η θεραπεία V.A.C.® αντενδείκνυται σε ασθενείς με:

• κακοήθεια στο τραύμα

• οστεομυελίτιδα που δεν έχει αντιμετωπιστεί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα Προειδοποιήσεις για πληροφορίες αναφορικά με την 
οστεομυελίτιδα.

• μη εντερικά και μη διερευνηθέντα συρίγγια

• νεκρωτικό ιστό με παρουσία εσχάρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά το χειρουργικό καθαρισμό του 
νεκρωτικού ιστού και την πλήρη αφαίρεση της εσχάρας.

• ευαισθησία στον άργυρο (μόνο για τον επίδεσμο V.A.C. GranuFoam Silver®)
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Aιμορραγία: Με ή χωρίς τη χρήση θεραπείας V.A.C.®, ορισμένοι ασθενείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο 
εκδήλωσης αιμορραγικών επιπλοκών. Οι ακόλουθοι τύποι ασθενών εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο 
εκδήλωσης αιμορραγίας η οποία, εάν παραμείνει ανεξέλεγκτη, θα μπορούσε δυνητικά να αποβεί 
θανατηφόρα:

• Οι ασθενείς που έχουν αποδυναμωμένα ή ευπαθή αιμοφόρα αγγεία ή όργανα, εντός ή γύρω 
από το τραύμα, ως αποτέλεσμα των εξής (ενδεικτικά):

• συρραφή του αιμοφόρου αγγείου (εσωτερικές αναστομώσεις ή μοσχεύματα)/οργάνου

• λοίμωξη

• τραυματισμός 

• ακτινοβολία

• Οι ασθενείς χωρίς επαρκή αιμόσταση του τραύματος

• Οι ασθενείς που έχουν λάβει αντιπηκτικά ή αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων

• Οι ασθενείς που δεν διαθέτουν επαρκή κάλυψη ιστού πάνω από αγγειακές δομές 
 
Εάν έχει συνταγογραφηθεί θεραπεία V.A.C.® για ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο αιμορραγικών επιπλοκών, η θεραπεία και παρακολούθησή τους θα πρέπει 
να πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον φροντίδας που κρίνεται κατάλληλο από το 
θεράποντα ιατρό. 
 
Εάν προκύψει ξαφνικά ενεργός αιμορραγία ή εκτεταμένη αιμορραγία κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας V.A.C.® ή εάν παρατηρηθεί έντονο κόκκινο αίμα στη 
σωλήνωση ή στο δοχείο, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη θεραπεία V.A.C.®, 
να αφήσετε τον επίδεσμο στη θέση του, να λάβετε μέτρα για την εξάλειψη της 
αιμορραγίας και να ζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια. Οι μονάδες θεραπείας 
και οι επίδεσμοι V.A.C.® δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, 
ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη της αγγειακής αιμορραγίας. 

• Προστασία των αγγείων και των οργάνων: Όλα τα εκτεθειμένα ή επιφανειακά αγγεία 
και όργανα εντός ή πέριξ του τραύματος θα πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένα και 
προστατευμένα πριν από την εφαρμογή της θεραπείας V.A.C.®. 
 
Να διασφαλίζετε πάντα ότι οι επίδεσμοι από αφρώδες υλικό V.A.C.® δεν έρχονται σε άμεση 
επαφή με αγγεία ή όργανα. Η χρήση ενός παχέος στρώματος φυσικού ιστού παρέχει την 
πλέον αποτελεσματική προστασία. Εάν δεν είναι διαθέσιμο ένα παχύ στρώμα φυσικού ιστού 
ή κάτι τέτοιο δεν είναι χειρουργικά εφικτό, μπορεί να εξεταστεί ως εναλλακτική λύση η χρήση 
πολλαπλών στρωμάτων μη συγκολλητικού υλικού επιδέσμου (σελίδα 23), εφόσον ο θεράπων 
ιατρός θεωρεί ότι κάτι τέτοιο παρέχει πλήρη προστατευτικό φραγμό. Εάν χρησιμοποιήσετε 
μη συγκολλητικά υλικά (σελίδα 23), βεβαιωθείτε ότι έχουν σταθεροποιηθεί με τέτοιον τρόπο, 
ώστε να διατηρούν την προστατευτική θέση τους καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να δίνεται στη ρύθμιση της αρνητικής πίεσης και τον 
τρόπο θεραπείας που χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση της θεραπείας. 
 
Προσοχή θα πρέπει να δίνεται και στην αντιμετώπιση μεγάλων τραυμάτων που ενδέχεται 
να περιέχουν κρυμμένα αγγεία, τα οποία μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανή. Ο ασθενής θα 
πρέπει να παρακολουθείται στενά για αιμορραγία σε ένα περιβάλλον φροντίδας που θεωρεί 
κατάλληλο ο θεράπων ιατρός.
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• Μολυσμένα αιμοφόρα αγγεία: Τυχόν λοίμωξη μπορεί να διαβρώσει τα αιμοφόρα αγγεία 
και να αποδυναμώσει το αγγειακό τοίχωμα, πράγμα που ενδέχεται να αυξήσει την επιρρέπεια 
στις αγγειακές βλάβες μέσω απόξεσης ή κατά τη διάρκεια επεμβάσεων. Τα μολυσμένα 
αιμοφόρα αγγεία διατρέχουν κίνδυνο επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της 
αιμορραγίας, η οποία, εάν παραμείνει ανεξέλεγκτη, θα μπορούσε δυνητικά να 
αποβεί θανατηφόρα. Η εφαρμογή της θεραπείας V.A.C.® πλησίον μολυσμένων 
ή δυνητικά μολυσμένων αιμοφόρων αγγείων θα πρέπει να πραγματοποιείται 
με ιδιαίτερη προσοχή. (Ανατρέξτε στην ενότητα Προστασία των αγγείων και των 
οργάνων παραπάνω). Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά για αιμορραγία 
σε ένα περιβάλλον φροντίδας που θεωρεί κατάλληλο ο θεράπων ιατρός.

• Αιμόσταση, αντιπηκτικά και αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων: 
Οι ασθενείς χωρίς επαρκή αιμόσταση του τραύματος εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο 
εκδήλωσης αιμορραγίας, η οποία, εάν παραμείνει ανεξέλεγκτη, θα μπορούσε δυνητικά 
να αποβεί θανατηφόρα. Οι εν λόγω ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία και να 
παρακολουθούνται σε ένα περιβάλλον φροντίδας που θεωρεί κατάλληλο ο θεράπων ιατρός. 
 
Η θεραπεία των ασθενών που λαμβάνουν δόσεις αντιπηκτικών ή αναστολέων συσσώρευσης 
αιμοπεταλίων, οι οποίες θεωρείται ότι αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή (ανάλογα με τον τύπο και την πολυπλοκότητα του 
τραύματος). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη ρύθμιση της αρνητικής πίεσης και 
τον τρόπο θεραπείας που χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση της θεραπείας.

• Αιμοστατικοί παράγοντες που εφαρμόζονται στο σημείο του τραύματος: Οι μη 
συρραφθέντες αιμοστατικοί παράγοντες (για παράδειγμα, οστικό κερί, απορροφήσιμος 
σπόγγος ζελατίνης ή στεγανοποιητικό τραύματος σε μορφή σπρέι) μπορούν, εάν διασπαστούν, 
να αυξήσουν τον κίνδυνο αιμορραγίας η οποία, εάν παραμείνει ανεξέλεγκτη, θα μπορούσε 
δυνητικά να αποβεί θανατηφόρα. Να λαμβάνετε μέτρα προστασίας κατά της εκτόπισης των εν 
λόγω παραγόντων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη ρύθμιση της αρνητικής πίεσης 
και τον τρόπο θεραπείας που χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση της θεραπείας.

• Aιχμηρές απολήξεις: Τα θραύσματα οστών ή οι αιχμηρές απολήξεις θα μπορούσαν 
να διατρήσουν τους προστατευτικούς φραγμούς, τα αγγεία ή τα όργανα, προκαλώντας 
τραυματισμό. Οποιοσδήποτε τραυματισμός θα μπορούσε να προκαλέσει αιμορραγία 
η οποία, εάν παραμείνει ανεξέλεγκτη, θα μπορούσε δυνητικά να αποβεί θανατηφόρα. 
Να είστε σε επιφυλακή για τυχόν μετατοπίσεις στη σχετική θέση των ιστών, των αγγείων 
ή των οργάνων εντός του τραύματος, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν την πιθανότητα 
επαφής με τις αιχμηρές απολήξεις. Οι αιχμηρές απολήξεις ή τα θραύσματα οστών πρέπει 
να καλύπτονται ή να εξαλείφονται από την περιοχή του τραύματος, ώστε να αποτρέπεται 
η διάτρηση αιμοφόρων αγγείων ή οργάνων πριν από την εφαρμογή της θεραπείας 
V.A.C.®. Όπου αυτό είναι εφικτό, οι υπολειπόμενες απολήξεις θα πρέπει να λειαίνονται και 
να καλύπτονται για να μειώνεται ο κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού, 
σε περίπτωση που σημειωθούν μετατοπίσεις δομών. Η αφαίρεση των υλικών επίδεσης από 
το τραύμα θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, έτσι ώστε ο ιστός του τραύματος να μην υποστεί 
βλάβη από μη προστατευμένες αιχμηρές απολήξεις.

Δοχείο 1000 ml: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ το δοχείο 1000 ml σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο 
αιμορραγίας ή σε ασθενείς που δεν είναι σε θέση να ανεχθούν μεγάλη απώλεια όγκου υγρού, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ηλικιωμένων. Κατά τη χρήση αυτού του δοχείου 
θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τη σωματική διάπλαση και το βάρος του ασθενούς, την κατάσταση 
του ασθενούς, τον τύπο του τραύματος, τη δυνατότητα παρακολούθησης και το περιβάλλον φροντίδας. 
Αυτό το δοχείο συνιστάται για χρήση μόνο σε περιβάλλον εντατικής φροντίδας (νοσοκομείο).
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Μολυσμένα τραύματα: Τα μολυσμένα τραύματα θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά 
και ενδέχεται να απαιτούν συχνότερη αλλαγή επιδέσμων σε σχέση με τα μη μολυσμένα τραύματα, 
ανάλογα με παράγοντες όπως η κατάσταση του τραύματος και οι θεραπευτικοί στόχοι. Ανατρέξτε 
στις οδηγίες εφαρμογής επιδέσμου (στη συσκευασία επιδέσμου V.A.C.®) για λεπτομέρειες σχετικά 
με τη συχνότητα αλλαγής επιδέσμου. Όπως ισχύει σε κάθε θεραπεία επούλωσης τραύματος, 
οι ιατροί και οι ασθενείς/φροντιστές θα πρέπει να παρακολουθούν συχνά το τραύμα του ασθενούς, 
τον περιτραυματικό ιστό και το εξίδρωμα, για σημεία λοίμωξης, επιδεινούμενης λοίμωξης ή άλλες 
επιπλοκές. Ορισμένα από τα σημεία λοίμωξης είναι ο πυρετός, η ευαισθησία, το ερύθημα, 
η διόγκωση, ο κνησμός, το εξάνθημα, η αυξημένη θερμότητα στο τραύμα ή την περιτραυματική 
περιοχή, η πυώδης παροχέτευση ή η έντονη οσμή. Η λοίμωξη μπορεί να είναι σοβαρή και μπορεί 
να οδηγήσει σε επιπλοκές όπως άλγος, δυσφορία, πυρετό, γάγγραινα, τοξικό σοκ, σηπτικό σοκ ή/και 
θανατηφόρο τραυματισμό. Ορισμένα από τα σημεία ή τις επιπλοκές της συστηματικής λοίμωξης 
είναι η ναυτία, ο έμετος, η διάρροια, η κεφαλαλγία, η ζάλη, η λιποθυμία, η κυνάγχη με διόγκωση των 
βλεννογόνων υμένων, ο αποπροσανατολισμός, ο υψηλός πυρετός, η ανθεκτική ή/και ορθοστατική 
υπόταση ή η ερυθροδερμία (εξάνθημα που ομοιάζει με ηλιακό έγκαυμα). Εάν υπάρχουν σημεία 
εκδήλωσης συστηματικής λοίμωξης ή εξελισσόμενης λοίμωξης στο σημείο του τραύματος, 
επικοινωνήστε αμέσως με το θεράποντα ιατρό για να καθοριστεί αν θα πρέπει να διακοπεί 
η θεραπεία V.A.C.®. Για λοιμώξεις τραυμάτων που σχετίζονται με αιμοφόρα αγγεία, ανατρέξτε επίσης 
στην ενότητα με τίτλο Μολυσμένα αιμοφόρα αγγεία.

Μολυσμένα τραύματα με επίδεσμο V.A.C. GranuFoam Silver®: Σε περίπτωση κλινικής λοίμωξης, 
ο επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® δεν προορίζεται για αντικατάσταση της χρήσης συστηματικής 
θεραπείας ή άλλων θεραπευτικών σχημάτων για λοιμώξεις. Ο επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως μέσο φραγμού έναντι της διείσδυσης βακτηρίων.

Οστεομυελίτιδα: Η θεραπεία V.A.C.® ΔΕΝ θα πρέπει να εκκινείται σε τραύμα με οστεομυελίτιδα που 
δεν έχει αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον ενδελεχή χειρουργικό καθαρισμό όλου 
του νεκρωτικού, μη βιώσιμου ιστού, συμπεριλαμβανομένου και του μολυσμένου οστού (εάν είναι 
απαραίτητο), και στη χορήγηση κατάλληλης θεραπείας με αντιβιοτικά. Προστατέψτε τα ακέραια οστά 
με μονό στρώμα μη συγκολλητικού υλικού (σελίδα 23).

Προστασία των τενόντων, των συνδέσμων και των νεύρων: Οι τένοντες, οι σύνδεσμοι και τα 
νεύρα θα πρέπει να προστατεύονται προς αποφυγή της άμεσης επαφής με τους επιδέσμους από 
αφρώδες υλικό V.A.C.®. Αυτές οι δομές μπορούν να καλυφθούν με μη συγκολλητικό υλικό από φυσικό 
ιστό (σελίδα 23), για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αποξήρανσης ή τραυματισμού.

Τοποθέτηση αφρώδους υλικού: Να χρησιμοποιείτε πάντα επιδέσμους V.A.C.® από αποστειρωμένες 
συσκευασίες που δεν έχουν ανοιχθεί ή υποστεί ζημιά. Μην τοποθετείτε επίδεσμο από αφρώδες 
υλικό σε τυφλές/μη διερευνηθείσες σήραγγες. Ο επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam ενδέχεται να είναι 
καταλληλότερος για χρήση σε διερευνηθείσες σήραγγες. Μην επιχειρήσετε να ωθήσετε επιδέσμους 
από αφρώδες υλικό σε κάποια περιοχή του τραύματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στον ιστό, να αλλοιώσει τη χορήγηση της αρνητικής πίεσης ή να παρακωλύσει την αφαίρεση του 
εξιδρώματος και του αφρώδους υλικού. Μετράτε πάντα το συνολικό αριθμό των τεμαχίων αφρώδους 
υλικού που χρησιμοποιούνται στο τραύμα. Καταγράφετε την ποσότητα επιθεμάτων αφρώδους υλικού 
και την ημερομηνία αλλαγής επιδέσμου στο οθόνιο ή στην ετικέτα ποσότητας επιθεμάτων αφρώδους 
υλικού, εάν είναι διαθέσιμη, και στο διάγραμμα του ασθενούς.

Οι επίδεσμοι από αφρώδες υλικό V.A.C.® είναι ακτινοδιαυγείς και μη ανιχνεύσιμοι με 
ακτίνες X. 
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Αφαίρεση αφρώδους υλικού: Οι επίδεσμοι από αφρώδες υλικό V.A.C.® δεν είναι βιοαπορροφήσιμοι. 
Μετράτε πάντα το συνολικό αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που αφαιρείτε από 
το τραύμα και διασφαλίζετε ότι ο αριθμός των τεμαχίων που αφαιρούνται είναι ίδιος με 
αυτόν που είχαν τοποθετηθεί. Το αφρώδες υλικό που παραμένει στο τραύμα για μεγαλύτερο από 
το συνιστώμενο διάστημα ενδέχεται να ενισχύσει την είσφρυση ιστού εντός του αφρώδους υλικού, 
να δημιουργήσει δυσκολία στην αφαίρεση του αφρώδους υλικού από το τραύμα ή να οδηγήσει σε 
λοίμωξη ή άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Εάν ο επίδεσμος προσκολληθεί στο τραύμα, εξετάστε το 
ενδεχόμενο χορήγησης αποστειρωμένου ύδατος ή φυσιολογικού ορού στον επίδεσμο, περιμένοντας 
15-30 λεπτά και κατόπιν αφαιρώντας προσεκτικά τον επίδεσμο από το τραύμα. Ανεξάρτητα από 
τον τρόπο θεραπείας, η ρήξη του νέου κοκκιώδους ιστού κατά τη διάρκεια της αλλαγής επιδέσμου 
ενδέχεται να προκαλέσει αιμορραγία στο σημείο του τραύματος. Ενδέχεται να παρατηρηθεί μικρή 
αιμορραγία, η οποία θεωρείται αναμενόμενη. Ωστόσο, οι ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 
αιμορραγίας, όπως περιγράφεται στη σελίδα 9, είναι πιθανό να εκδηλώσουν σοβαρότερη αιμορραγία 
από το σημείο του τραύματος. Ως προληπτικό βήμα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε το 
V.A.C.® WhiteFoam ή μη συγκολλητικό υλικό (σελίδα 23) κάτω από τον επίδεσμο V.A.C.® GranuFoam™, 
για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα εκδήλωσης αιμορραγίας κατά την αφαίρεση του επιδέσμου από 
αυτούς τους ασθενείς. Εάν αναπτυχθεί σημαντική αιμορραγία θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη 
χρήση του συστήματος θεραπείας V.A.C.®, να λάβετε μέτρα για την εξάλειψη της αιμορραγίας 
και να μην αφαιρέσετε τον επίδεσμο από αφρώδες υλικό πριν αποφανθεί σχετικά ο θεράπων 
ιατρός ή ο χειρουργός. Μη συνεχίσετε τη χρήση του συστήματος θεραπείας V.A.C.® έως ότου 
επιτευχθεί επαρκής αιμόσταση και ο ασθενής δεν διατρέχει κίνδυνο συνεχούς αιμορραγίας. 

Διατήρηση της θεραπείας V.A.C.® σε ενεργή κατάσταση: Ποτέ μην αφήνετε έναν επίδεσμο 
V.A.C.® στη θέση του χωρίς ενεργό θεραπεία V.A.C.® για περισσότερο από δύο ώρες. Εάν η θεραπεία 
δεν εκτελείται για περισσότερο από δύο ώρες, αφαιρέστε τον παλιό επίδεσμο και καταιονήστε το 
τραύμα. Θα πρέπει είτε να εφαρμόσετε νέο επίδεσμο V.A.C.® από μια σφραγισμένη αποστειρωμένη 
συσκευασία και να επανεκκινήσετε τη θεραπεία V.A.C.® είτε να εφαρμόσετε έναν εναλλακτικό 
επίδεσμο, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. 

Ακρυλικό συγκολλητικό: Το οθόνιο V.A.C.® διαθέτει επίστρωση από ακρυλικό συγκολλητικό, 
το οποίο μπορεί να ενέχει κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε ασθενείς με αλλεργία 
ή υπερευαισθησία στα ακρυλικά συγκολλητικά. Εάν ένας ασθενής έχει γνωστή αλλεργία ή υπερευαισθησία 
σε τέτοιου είδους συγκολλητικά υλικά, μη χρησιμοποιείτε το σύστημα θεραπείας V.A.C.®. Εάν εμφανιστούν 
τυχόν σημεία αλλεργικής αντίδρασης ή υπερευαισθησίας, όπως ερύθημα, διόγκωση, εξάνθημα, κνίδωση 
ή έντονος κνησμός, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε αμέσως ιατρό. Εάν εμφανιστεί βρογχόσπασμος 
ή πιο σοβαρά σημεία αλλεργικής αντίδρασης, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

Απινίδωση: Αφαιρέστε τον επίδεσμο V.A.C.® εάν απαιτείται απινίδωση στην περιοχή τοποθέτησης 
του επιδέσμου. Η μη αφαίρεση του επιδέσμου μπορεί να λειτουργήσει παρεμποδιστικά στη μετάδοση 
της ηλεκτρικής ενέργειας ή/και στην ανάνηψη του ασθενούς.

Μαγνητική τομογραφία - Μονάδα θεραπείας V.A.C.®: Η μονάδα θεραπείας V.A.C.® δεν είναι 
ασφαλής σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας. Μη μεταφέρετε τη μονάδα θεραπείας 
V.A.C.® σε περιβάλλον διεξαγωγής μαγνητικής τομογραφίας.
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Μαγνητική τομογραφία - Επίδεσμοι V.A.C.® : Οι επίδεσμοι V.A.C.® μπορούν τυπικά να 
παραμείνουν στον ασθενή με ελάχιστο κίνδυνο σε περιβάλλον διεξαγωγής μαγνητικής τομογραφίας, 
με την προϋπόθεση ότι το σύστημα θεραπείας V.A.C.® δεν διακόπτεται για περισσότερο από δύο ώρες 
(ανατρέξτε στην ενότητα Διατήρηση της θεραπείας V.A.C.® σε ενεργή κατάσταση). Ο επίδεσμος 
V.A.C. GranuFoam Silver® έχει αποδειχτεί ότι δεν ενέχει κανέναν γνωστό κίνδυνο σε περιβάλλον 
διεξαγωγής μαγνητικής τομογραφίας με τις ακόλουθες συνθήκες χρήσης: 

• στατικό μαγνητικό πεδίο έως 3 Tesla 

• πεδίο χωρικής βαθμίδωσης έως 720 Gauss/cm και

• μέγιστος ρυθμός ειδικής απορρόφησης μεσοτιμημένος για ολόκληρο το σώμα (SAR) 
της τάξης των 3 W/kg για 15 λεπτά σάρωσης

Σε μη κλινικές δοκιμές υπό τις ίδιες συνθήκες παρήχθη αύξηση της θερμοκρασίας κατά <0,4 °C. 
Η ποιότητα της εικόνας της μαγνητικής τομογραφίας ενδέχεται να μειωθεί εάν η περιοχή ενδιαφέροντος 
είναι η ίδια με ή βρίσκεται σχετικά κοντά στη θέση του επιδέσμου V.A.C. GranuFoam Silver®.

Θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο (HBO): Μη μεταφέρετε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.® σε 
θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου. Η μονάδα θεραπείας V.A.C.® δεν έχει σχεδιαστεί για αυτό το 
περιβάλλον και θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο ανάφλεξης. Μετά την αποσύνδεση 
της μονάδας θεραπείας V.A.C.®, θα πρέπει είτε (i) να αντικαταστήσετε τον επίδεσμο V.A.C.® με έναν 
άλλον επίδεσμο από συμβατό με HBO υλικό κατά τη διάρκεια της θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο 
είτε (ii) να καλύψετε το μη συσφιγμένο άκρο της σωλήνωσης V.A.C.® με στεγνή γάζα. Για τη θεραπεία 
HBO, η σωλήνωση V.A.C.® δεν θα πρέπει να συσφίγγεται. Μην αφήνετε ποτέ έναν επίδεσμο V.A.C.® στη 
θέση του χωρίς ενεργό θεραπεία V.A.C.® για περισσότερο από δύο ώρες (ανατρέξτε στην ενότητα 
Διατήρηση της θεραπείας V.A.C.® σε ενεργή κατάσταση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επίδεσμος-γέφυρα V.A.C.® GranuFoam™ περιέχει συμπληρωματικά συνθετικά υλικά, 
τα οποία ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας HBO.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Τυπικές προφυλάξεις: Για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης αιματογενώς μεταδιδόμενων 
παθογόνων, θα πρέπει να εφαρμόζετε τις τυπικές προφυλάξεις για τον έλεγχο λοιμώξεων σε όλους 
τους ασθενείς, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος, ανεξαρτήτως της διάγνωσής τους ή της 
εκτιμώμενης κατάστασης της λοίμωξης. Επιπροσθέτως των γαντιών, να χρησιμοποιείτε χειρουργική 
ποδιά και προστατευτικά γυαλιά εάν υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης σε σωματικά υγρά. 

Κλειστές χειρουργικές τομές: Για μέγιστο όφελος, το σύστημα θεραπείας V.A.C.® θα πρέπει να 
εφαρμόζεται αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση σε καθαρά τραύματα που έχουν υποβληθεί 
σε χειρουργική σύγκλειση. Πρέπει να εφαρμόζεται για συνεχές διάστημα τουλάχιστον δύο ημερών 
και έως επτά ημερών το μέγιστο. Τα συστήματα θεραπείας ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS® και 
V.A.C. Freedom® μπορούν να μεταφερθούν στο σπίτι μαζί με τον ασθενή, ωστόσο όλες οι αλλαγές 
του επιδέσμου θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό άμεση ιατρική επίβλεψη.

Το σύστημα θεραπείας V.A.C.® δεν θα είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση επιπλοκών που 
σχετίζονται με τα παρακάτω:

• ισχαιμία στην τομή ή στην περιοχή της τομής 

• μη αντιμετωπισμένη ή ανεπαρκώς αντιμετωπισμένη λοίμωξη 

• ανεπαρκής αιμόσταση της τομής

• κυτταρίτιδα στην περιοχή της τομής
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Συνεχής έναντι διαλείπουσας θεραπείας/θεραπείας DPC V.A.C.® : Η συνεχής, αντί της 
διαλείπουσας θεραπείας/θεραπείας DPC V.A.C.®, συνιστάται για ασταθείς δομές, όπως το ασταθές 
θωρακικό τοίχωμα ή η μη άθικτη περιτονία, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της κίνησης και τη 
σταθεροποίηση του πυθμένα του τραύματος. Η συνεχής θεραπεία συνιστάται επίσης γενικά για 
ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, έχουν έντονα εξιδρωματικά τραύματα, 
πρόσφατους κρημνούς και μοσχεύματα, καθώς και τραύματα με οξέα εντερικά συρίγγια.

Σωματική διάπλαση και βάρος ασθενούς: Η σωματική διάπλαση και το βάρος του ασθενούς θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνταγογράφηση της θεραπείας V.A.C.®. Τα βρέφη, τα παιδιά, 
ορισμένοι μικρόσωμοι ενήλικες και οι ηλικιωμένοι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά 
ως προς την απώλεια υγρών και την αφυδάτωση. Επίσης, οι ασθενείς με έντονα εξιδρωματικά 
τραύματα ή μεγάλα τραύματα σε σχέση με τη σωματική διάπλαση και το βάρος τους, θα πρέπει 
να παρακολουθούνται στενά, καθώς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο υπερβολικής απώλειας υγρών και 
αφυδάτωσης. Κατά την παρακολούθηση της παραγωγής υγρού, να λαμβάνετε υπόψη σας τον όγκο 
του υγρού τόσο στη σωλήνωση όσο και στο δοχείο.

Τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη: Σε περίπτωση που ένας ασθενής εκδηλώσει 
αντανακλαστική δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος (αιφνίδιες αλλαγές στην 
αρτηριακή πίεση ή τον καρδιακό ρυθμό ως απόκριση στη διέγερση του συμπαθητικού νευρικού 
συστήματος), θα πρέπει να διακόψετε τη θεραπεία V.A.C.® ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αισθητήρια 
διέγερση και να ζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια.

Βραδυκαρδία: Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος βραδυκαρδίας, η θεραπεία V.A.C.® δεν πρέπει να 
είναι τοποθετημένη πλησίον του πνευμονογαστρικού νεύρου.

Εντερικά συρίγγια: Τα τραύματα με εντερικά συρίγγια απαιτούν ειδικές προφυλάξεις για τη 
βελτιστοποίηση της θεραπείας V.A.C.®. Η θεραπεία V.A.C.® δεν συνιστάται εάν ο μοναδικός στόχος της 
θεραπείας είναι η διαχείριση ή ο περιορισμός των εκκρίσεων του συριγγίου.

Προστασία του περιτραυματικού δέρματος: Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος 
προετοιμασίας του δέρματος για την προστασία του περιτραυματικού δέρματος. Μην αφήσετε 
το αφρώδες υλικό να επικαλύψει το ακέραιο δέρμα. Προστατεύστε το εύθραυστο/εύθρυπτο 
περιτραυματικό δέρμα με επιπλέον οθόνιο V.A.C.®, υδροκολλοειδή ή άλλη διάφανη μεμβράνη.

• Η χρήση πολλαπλών στρωμάτων οθονίου V.A.C.® μπορεί να μειώσει το ρυθμό απορρόφησης 
της υγρασίας, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμβρέγματος.

• Εάν παρατηρηθούν σημεία ερεθισμού ή ευαισθησίας στο οθόνιο, το αφρώδες υλικό ή τη 
διάταξη της σωλήνωσης, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε ιατρό. 

• Για την αποφυγή τραυματισμού στο περιτραυματικό δέρμα, μην τραβάτε και μην 
τεντώνετε το οθόνιο επάνω από τον επίδεσμο από αφρώδες υλικό κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής του οθονίου.

• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε ασθενείς με νευροπαθητικές αιτιολογίες 
ή διαταραχές του κυκλοφορικού.
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Εφαρμογή επιδέσμου περιμετρικής εφαρμογής: Αποφύγετε τη χρήση επιδέσμων περιμετρικής 
εφαρμογής, εκτός εάν υπάρχει οίδημα ανά σάρκα ή σε εξαιρετικά εξιδρωματικά άκρα, όπου ενδέχεται 
να απαιτείται τεχνική περιμετρικής εφαρμογής οθονίου για την επίτευξη και τη διατήρηση της 
στεγανοποίησης. Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης πολλαπλών μικρών τεμαχίων οθονίου V.A.C.® και 
όχι ενός συνεχούς τεμαχίου, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μειωμένης περιφερικής κυκλοφορίας. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται ώστε να μην τεντώνεται ή σύρεται το οθόνιο κατά τη 
σταθεροποίησή του. Αντιθέτως, θα πρέπει να αφήνετε το οθόνιο να προσαρμοστεί χαλαρά και να 
σταθεροποιηθεί στις άκρες με ελαστικό περιτύλιγμα, εάν είναι απαραίτητο. Κατά τη χρήση επιδέσμων 
περιμετρικής εφαρμογής, είναι κρίσιμης σημασίας να ψηλαφείτε συστηματικά και επαναλαμβανόμενα 
τους περιφερικούς παλμούς και να αξιολογείτε την κατάσταση του περιφερικού κυκλοφορικού 
συστήματος. Εάν υπάρχει υποψία διαταραχών του κυκλοφορικού, διακόψτε τη θεραπεία, αφαιρέστε 
τον επίδεσμο και επικοινωνήστε με έναν θεράποντα ιατρό. 

Διακυμάνσεις πίεσης μονάδας θεραπείας V.A.C.®: Σε σπάνιες περιπτώσεις, μια έμφραξη της 
σωλήνωσης της μονάδας θεραπείας V.A.C.® μπορεί να προκαλέσει σύντομες διακυμάνσεις της 
αρνητικής πίεσης σε επίπεδα άνω των 250 mmHg. Διορθώστε αμέσως τις συνθήκες συναγερμού. 
Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη της μονάδας θεραπείας ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της 
KCI για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΔΕΣΜΟ V.A.C. GRANUFOAM SILVER®

Τοπικά διαλύματα ή παράγοντες: Όταν χρησιμοποιείτε τον επίδεσμο V.A.C. GranuFoam Silver®, 
μη χρησιμοποιείτε τοπικά διαλύματα ή παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες 
αλληλεπιδράσεις με τον άργυρο. Για παράδειγμα, τα αλατούχα διαλύματα ενδέχεται να διαταράξουν 
την αποτελεσματικότητα του επιδέσμου V.A.C. GranuFoam Silver®.

Προστατευτικό στρώμα: Για μέγιστη αποτελεσματικότητα, ο επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® θα 
πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας στην επιφάνεια του τραύματος για ενίσχυση της βέλτιστης επαφής 
του ιστού με το αφρώδες υλικό/άργυρο. Ωστόσο, όπως με όλους τους επιδέσμους από αφρώδες υλικό 
V.A.C.®, ο επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® δεν πρέπει να τοποθετείται σε άμεση επαφή με εκτεθειμένα 
αιμοφόρα αγγεία, σημεία αναστόμωσης, όργανα ή νεύρα (ανατρέξτε στην ενότητα Προστασία αγγείων 
και οργάνων). Μπορείτε να τοποθετήσετε παρεμβαλλόμενα μη συγκολλητικά στρώματα (σελίδα 23) 
ανάμεσα στον επίδεσμο V.A.C. GranuFoam Silver® και την επιφάνεια του τραύματος. Ωστόσο, αυτά τα 
προϊόντα ενδέχεται να διαταράξουν την αποτελεσματικότητα του επιδέσμου V.A.C. GranuFoam Silver® 
στην περιοχή που είναι καλυμμένη από το μη συγκολλητικό στρώμα.

Ηλεκτρόδια ή αγώγιμη γέλη: Μην αφήσετε τον επίδεσμο V.A.C. GranuFoam Silver® να έρθει σε 
επαφή με τα ηλεκτρόδια του ΗΚΓ, τυχόν άλλα ηλεκτρόδια ή αγώγιμες γέλες κατά τη διάρκεια της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης ή κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών μετρήσεων.

Διαγνωστική απεικόνιση: Ο επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® περιέχει μεταλλικό άργυρο που 
ενδέχεται να δυσχεράνει την απεικόνιση με ορισμένους τρόπους απεικόνισης.

Υλικά επίδεσης: Ο επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® περιέχει στοιχειακό άργυρο (10%) ως 
σκεύασμα ελεγχόμενης έκλυσης. Η εφαρμογή προϊόντων που περιέχουν άργυρο ενδέχεται να 
προκαλέσει προσωρινή χρωματική αλλοίωση των ιστών.

Εκτός από αυτές τις γενικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για τη θεραπεία V.A.C.®, 
ισχύουν πρόσθετες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για ορισμένους εξειδικευμένους 
επιδέσμους V.A.C.® και μονάδες θεραπείας V.A.C.®. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης και τη 
σήμανση του συγκεκριμένου προϊόντος πριν από την εφαρμογή.
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.® ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι ασθενείς που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο 
εκδήλωσης αιμορραγικών επιπλοκών πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία 
και να παρακολουθούνται σε ένα περιβάλλον φροντίδας που θεωρεί 
κατάλληλο ο θεράπων ιατρός.

Εκτός από τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις για τη χρήση της θεραπείας V.A.C.®, 
εξετάστε τα ακόλουθα πριν από τη συνταγογράφηση της θεραπείας V.A.C.® για χρήση σε περιβάλλον 
κατ' οίκον φροντίδας.

• Η κατάσταση του ασθενούς:

• Κλινική κατάσταση (επαρκής αιμόσταση και χαμηλός κίνδυνος ενεργών ή/και 
εκτεταμένων αιμορραγιών στο σημείο του τραύματος)

• Οικιακό περιβάλλον (ο ασθενής ή μέλος της οικογένειας/ο φροντιστής μπορεί να 
διαβάσει και να κατανοήσει τις σημάνσεις ασφαλείας, να ανταποκριθεί σε συναγερμούς, 
να ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης)

• Το τραύμα του ασθενούς:

• Πρέπει να αξιολογείται για τυχόν εκτεθειμένα αγγεία, σημεία αναστόμωσης, όργανα και 
νεύρα. Πρέπει να λαμβάνεται επαρκής προστασία (ανατρέξτε στο κεφάλαιο Προστασία 
των αγγείων και των οργάνων, στην ενότητα Προειδοποιήσεις).

• Το μέγεθος δοχείου του συστήματος θεραπείας V.A.C.®:

• Το δοχείο 1000 ml ΔΕΝ προορίζεται για χρήση στο σπίτι.

• Σήμανση:

• Ο ιατρός που συνταγογραφεί τη θεραπεία και ο κλινικός ιατρός υγειονομικής περίθαλψη 
πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα υλικά οδηγιών της θεραπείας V.A.C.® που συνοδεύουν 
τη μονάδα θεραπείας και τις συσκευασίες επιδέσμων στο σπίτι.

• Με τη μονάδα θεραπείας παρέχεται ένας ενημερωτικός φάκελος. Ο ιατρός που 
συνταγογραφεί τη θεραπεία ή/και ο κλινικός ιατρός υγειονομικής περίθαλψης θα 
πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτό το υλικό μαζί με τον ασθενή και το φροντιστή 
του ασθενούς.

• Η KCI παρέχει σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη χρήση της θεραπείας 
V.A.C.®. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της KCI ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
www.kci-medical.com.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την ορθή τοποθέτηση ή χρήση της θεραπείας 
V.A.C.®, ανατρέξτε στις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες του V.A.C.® για πιο λεπτομερείς οδηγίες 
ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της KCI. Για πρόσθετες και πιο ενημερωμένες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της KCI στη διεύθυνση www.kci-medical.com.
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.®
Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία V.A.C.® προορίζονται για χρήση με τα συστήματα 
θεραπείας V.A.C.®. Ωστόσο δεν έχουν όλες οι μονάδες θεραπείας τις ίδιες δυνατότητες ή δεν απαιτούν 
τις ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες. Όλα τα συστήματα θεραπείας V.A.C.® χρησιμοποιούν το επίθεμα 
SensaT.R.A.C.™. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή/και τον οδηγό γρήγορης αναφοράς για το 
συγκεκριμένο προϊόν για να διαβάσετε τις οδηγίες λειτουργίας.

Σύστημα θεραπείας ActiV.A.C.®  Σύστημα θεραπείας InfoV.A.C.®

Σύστημα θεραπείας V.A.C. ATS®  Σύστημα θεραπείας V.A.C. Freedom®

Μπορεί να ισχύουν ορισμένες μοναδικές ενδείξεις, αντενδείξεις, προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις για κάθε προϊόν της οικογένειας συσκευών V.A.C.®. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη σήμανση και τα υλικά οδηγιών κάθε προϊόντος.

Σύστημα θεραπείας V.A.C.Ulta™

(Μόνο λειτουργία θεραπείας V.A.C.®) Σύστημα θεραπείας V.A.C.Via™
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1 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.®

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.®

Οι ρυθμίσεις θεραπείας που δίνονται σε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι γενικές συστάσεις. Ίσως 
θελήσετε να μεταβάλετε τις ρυθμίσεις πίεσης για να βελτιστοποιήσετε τη θεραπεία V.A.C.® ανάλογα με τις 
ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς, την εντολή του ιατρού ή τις οδηγίες ενός ειδικού κλινικού ιατρού.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων πίεσης

Για τις συνιστώμενες ρυθμίσεις πίεσης για συγκεκριμένους τύπους τραυμάτων, ανατρέξτε στην 
ενότητα με τις συστάσεις για συγκεκριμένους τύπου τραυμάτων (σελίδες 43-60).

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη θεραπεία V.A.C.® είναι 125 mmHg στη συνεχή ρύθμιση, 
ωστόσο αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να εξατομικευθούν ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.

Εξετάστε το ενδεχόμενο σταδιακής αύξησης της ρύθμισης πίεσης για τη θεραπεία V.A.C.® 
σε προσαυξήσεις των 25 mmHg για τις παρακάτω καταστάσεις:

• υπερβολική παροχέτευση

• μεγάλος όγκος τραύματος

• επίδεσμοι V.A.C.® WhiteFoam στο τραύμα ή σε σηραγγοποιημένες περιοχές

• αδύναμη σφράγιση (ανατρέξτε στην ενότητα Διατήρηση σφράγισης, σελίδα 24)

Η ρύθμιση πίεσης για τη θεραπεία V.A.C.® μπορεί να μειωθεί σταδιακά ανά 25 mmHg 
για τις παρακάτω καταστάσεις:

• πολύ μικρές ή μεγάλες ηλικίες

• ανεπαρκής διατροφή

• κίνδυνος υπερβολικής αιμορραγίας (π.χ. ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική θεραπεία)

• διαταραχές του κυκλοφορικού (π.χ. περιφερική αγγειακή νόσος)

• υπερβολική ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού

• άλγος ή δυσφορία που δεν ανακουφίζεται με κατάλληλη αναλγησία

• περιτραυματική εκχύμωση ή εκχύμωση του πυθμένα του τραύματος
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Συνεχής έναντι διαλείπουσας θεραπείας/θεραπείας DPC

Η συνεχής θεραπεία συνιστάται για τις πρώτες 48 ώρες για όλα τα τραύματα. Η διαλείπουσα 
θεραπεία/θεραπεία DPC μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά τις πρώτες 48 ώρες. Ορισμένοι ασθενείς 
μπορεί να έχουν καλύτερα αποτελέσματα με συνεχή θεραπεία για τη διάρκεια της αντιμετώπισης. 
Η συνεχής θεραπεία μετά τις πρώτες 48 ώρες συνιστάται όταν:

• Οι ασθενείς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.

• Οι ασθενείς νιώθουν σημαντική δυσφορία κατά τη διάρκεια της διαλείπουσας θεραπείας/
θεραπείας DPC.

• Η διατήρηση αεροστεγούς σφράγισης είναι δύσκολη (π.χ. περιπρωκτικά τραύματα ή τραύματα 
των δακτύλων του ποδιού).

• Υπάρχουν σήραγγες ή υποσκαμμένες περιοχές, καθώς η συνεχής θεραπεία διατηρεί το τραύμα 
κλειστό, οδηγώντας τα χείλη να συγκλίνουν προς τα μέσα και ενισχύοντας την κοκκίωση 
(ανατρέξτε στην τεχνική σηραγγοποίησης, σελίδα 29).

• Υπάρχουν υψηλά επίπεδα παροχέτευσης από το τραύμα μετά τις πρώτες 48 ώρες (είναι καλύτερο 
να περιμένετε μέχρι η ποσότητα της παροχέτευσης να μειωθεί πριν αλλάξετε σε διαλείπουσα 
θεραπεία/θεραπεία DPC).

• Υπάρχουν μοσχεύματα ή κρημνοί που πρέπει να προστατευθούν για να μη διατμηθούν.

• Απαιτείται ναρθήκωση (π.χ. για στερνικά ή κοιλιακά τραύματα).

Πίνακας 1.1: Συνιστώμενες ρυθμίσεις θεραπείας 

Λειτουργία έντασης

Η ένταση αφορά το πόσο γρήγορα επιτυγχάνεται η πίεση-στόχος μετά την έναρξη κάθε κύκλου 
θεραπείας. Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο της έντασης, τόσο βραδύτερα επιτυγχάνεται η πίεση-
στόχος. Συνιστάται οι ασθενείς που λαμβάνουν αυτή τη θεραπεία για πρώτη φορά να ξεκινούν στη 
χαμηλότερη ρύθμιση έντασης, καθώς έτσι καθίσταται εφικτή η βραδύτερη, ηπιότερη αύξηση της 
αρνητικής πίεσης και της επιτευχθείσας συμπίεσης του αφρώδους υλικού στο τραύμα. Η ένταση 
μπορεί να παραμείνει στην ελάχιστη ρύθμιση καθ’ όλη τη θεραπεία προκειμένου να βελτιωθεί η άνεση 
του ασθενούς, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται διαλείπουσα θεραπεία/θεραπεία DPC. Συνιστώνται 
υψηλότερες ρυθμίσεις έντασης για μεγαλύτερα τραύματα, ώστε να επιτευχθεί/διατηρηθεί η σφράγιση.

Χαρακτηριστικά τραυμάτων Συνεχής θεραπεία Διαλείπουσα 
θεραπεία/DPC

Δύσκολη εφαρμογή επιδέσμου
Κρημνοί
Μεγάλη εξίδρωση
Μοσχεύματα
Επώδυνα τραύματα
Σήραγγες ή υποσκαφή
Ασταθείς δομές
Ελάχιστη εξίδρωση
Μεγάλα τραύματα
Μικρά τραύματα
Στάσιμη εξέλιξη
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ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ, ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ V.A.C.® 

Με τις μονάδες θεραπείας V.A.C.® διατίθεται μια σειρά επιδέσμων και παρελκομένων V.A.C.®. Ενδεικτικά 
διατίθενται δοχεία, σωληνώσεις, οθόνια, επίδεσμοι από αφρώδες υλικό και το επίθεμα SensaT.R.A.C.™. 
Επιπλέον διατίθενται εξειδικευμένοι επίδεσμοι V.A.C.® (ανατρέξτε στη σελίδα 27, Συγκεκριμένες 
τεχνικές εφαρμογής επιδέσμων, και στη σελίδα 65, Απαραίτητα αναλώσιμα θεραπείας V.A.C.®). 
Για πρόσθετες και πιο ενημερωμένες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της KCI στη διεύθυνση 
www.kci-medical.com.

Η KCI παρέχει τρεις τύπους αφρώδους υλικού για χρήση με το σύστημα θεραπείας V.A.C.®.

Επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™: Αυτός ο επίδεσμος από μαύρο 
αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης (PU) διαθέτει δικτυωτούς (ανοικτούς) 
πόρους για την ισοκατανομή της αρνητικής πίεσης στον πυθμένα 
του τραύματος, συμβάλλοντας στον σχηματισμό κοκκιώδους ιστού 
και συμβάλλοντας στη συστολή του τραύματος. Αυτό το υλικό είναι 
υδρόφοβο (απωθεί την υγρασία), έτσι ενισχύει την απομάκρυνση του 
εξιδρώματος.

Επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver®: Ο επίδεσμος 
V.A.C. GranuFoam Silver® είναι ένα αφρώδες υλικό από 
πολυουρεθάνη με δικτυωτές, ανοικτές κυψελίδες που σχηματίσει 
μικροδεσμούς με μεταλλικό άργυρο μέσω μιας κατοχυρωμένης 
διαδικασίας επιμετάλλωσης. Ο προσδεδεμένος μεταλλικός άργυρος 
ισοκατανέμεται σε όλο τον επίδεσμο, παρέχοντας άργυρο ακόμη και 
μετά τη μεγέθυνση του επιδέσμου.

Επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam: Αυτό το λευκό αφρώδες υλικό 
πολυβινυλικής αλκοόλης είναι ένα πυκνό αφρώδες υλικός ανοικτών 
πόρων με υψηλότερη αντοχή στον εφελκυσμό από τον επίδεσμο 
V.A.C.® GranuFoam™, για χρήση σε σήραγγες και υποσκαφές. Αυτό το 
υλικό είναι υδρόφιλο (ή αλλιώς συγκρατεί την υγρασία) και συσκευάζεται 
προεμποτισμένο με αποστειρωμένο ύδωρ. Τα χαρακτηριστικά του 
συμβάλλουν στη μείωση της πιθανότητας προσκόλλησης στη βάση του 
τραύματος. Ο επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την ελαχιστοποίηση της δυσφορίας, πάνω από νέα δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους ή σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα απόκρισης με υπερκοκκίωση. Η υψηλότερη πυκνότητα του 
επιδέσμου V.A.C.® WhiteFoam απαιτεί ελάχιστη ρύθμιση πίεσης 125 mmHg.

Για τη βέλτιστη κατανομή της πίεσης, συνιστάται η χρήση επιδέσμου V.A.C.® GranuFoam™ πάνω από 
V.A.C.® WhiteFoam. Μην τοποθετείτε τους επιδέσμους από αφρώδες υλικό του συστήματος θεραπείας V.A.C.® 
σε άμεση επαφή με εκτεθειμένα αιμοφόρα αγγεία, σημεία αναστόμωσης, όργανα ή νεύρα.
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Πίνακας 1.2: Επιλογή κατάλληλου επιδέσμου από αφρώδες υλικό

* Ο επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από μοσχεύματα και κλειστές 
χειρουργικές τομές μόνο όταν υπάρχει τοποθετημένος μη συγκολλητικός επίδεσμος (σελίδα 23) 
απευθείας πάνω από το μόσχευμα ή την τομή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές είναι γενικές συστάσεις. Συμβουλευθείτε το θεράποντα ιατρό, καθώς οι 
περιστάσεις για κάθε ασθενή ενδέχεται να διαφέρουν.

Ανατρέξτε στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον επίδεσμο για να 
βρείτε πλήρεις οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του επιδέσμου.

Βαθιά, οξέα τραύματα με μέτρια 
παρουσία κοκκιώδους ιστού

Έλκη από πίεση ολικού 
πάχους (στάδιο 3 ή 4)

Κρημνοί

Επώδυνα τραύματα
Επιφανειακά τραύματα
Σήρραγες/συριγγώδεις πόροι/υποσκαφή

Τραύματα που απαιτούν ελεγχόμενη 
ανάπτυξη του κοκκιώδους ιστού

Βαθιά τραύματα
Έλκη διαβητικού ποδιού
Ξηρά τραύματα

Τοποθέτηση μετά το μόσχευμα (συμπεριλαμ-
βανομένων υποκατάστατων δέρματος)

Έλκη κάτω άκρων, συμπεριλαμβανομένων 
φλεβικών ελκών και ελκών διαβητικού ποδιού

Ανάγκη για φραγμό στη 
διείσδυση βακτηρίων

Επίδεσμος 
V.A.C.® 

GranuFoam™

V.A.C. 

GranuFoam 
Silver®

Επίδεσμος 
V.A.C.® 

WhiteFoam

Επίδεσμος-γέφυρα/
γέφυρα XG V.A.C.® 

GranuFoam™
Χαρακτηριστικά τραυμάτων

Έλκη από φλεβική ανεπάρκεια

Κλειστές χειρουργικές τομές
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2 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ V.A.C.®
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ

Συνιστάται ο ιατρός ή ο ασθενής (στο σπίτι) να εξετάζει οπτικά τον επίδεσμο κάθε δύο ώρες, για να 
διασφαλιστεί ότι το αφρώδες υλικό είναι σταθερό και αναδιπλωμένο εντός του πυθμένα του τραύματος 
ενώ είναι ενεργή η θεραπεία. Σε αντίθετη περίπτωση:

• Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη THERAPY ON (Ενεργή θεραπεία). Αν όχι, 
πατήστε το κουμπί THERAPY ON/OFF (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θεραπείας).

• Βεβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες είναι ανοικτοί και ότι η σωλήνωση δεν έχει λυγίσει.

• Διαπιστώστε την ύπαρξη διαρροών αέρα ακούγοντας με στηθοσκόπιο ή μετακινώντας το χέρι 
σας στα άκρα του επιδέσμου ενώ ασκείτε ελαφριά πίεση.

• Εάν διαπιστώσετε ότι η σφράγιση έχει διαρραγεί και το οθόνιο V.A.C.® έχει χαλαρώσει, περικόψτε 
τα χαλαρά ή υγρά άκρα, βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι στεγνό και στη συνέχεια εφαρμόστε νέες 
λωρίδες οθονίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εντοπίσετε μια πηγή διαρροής, καλύψτε τη με ένα πρόσθετο κομμάτι οθονίου για να 
εξασφαλίσετε την ακεραιότητα της σφράγισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν λιγότερα στρώματα οθονίου. Η χρήση πολλαπλών 
στρωμάτων οθονίου V.A.C.® μπορεί να μειώσει τον ρυθμό απορρόφησης της υγρασίας, γεγονός που 
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμβρέγματος, ιδιαίτερα στην περίπτωση μικρών τραυμάτων, των κάτω 
άκρων ή περιοχών που φέρουν βάρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το τραύμα είναι πάνω από προεξοχή οστού ή σε περιοχή όπου το βάρος μπορεί να 
επιφέρει πρόσθετη πίεση ή καταπόνηση στους υποκείμενους ιστούς, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια επιφάνεια 
ή συσκευή ανακούφισης της πίεσης για τη μεγιστοποίηση της ανακούφισης φορτίου του ασθενούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετράτε πάντα το συνολικό αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που χρησιμοποιούνται 
στο τραύμα. Καταγράφετε την ποσότητα επιθεμάτων αφρώδους υλικού και την ημερομηνία αλλαγής 
επιδέσμου στο οθόνιο ή στην ετικέτα ποσότητας επιθεμάτων αφρώδους υλικού, εάν είναι διαθέσιμη, και στο 
διάγραμμα του ασθενούς.

ΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να τοποθετηθεί μη συγκολλητικός επίδεσμο πάνω από το τραύμα πριν 
την εφαρμογή του επιδέσμου από αφρώδες υλικό V.A.C.®. Παραδείγματα δικτυωτών μη συγκολλητικών 
υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους επιδέσμους της KCI είναι, ενδεικτικά, τα εξής: 

• επίδεσμοι εμποτισμένοι σε γέλη τύπου βαζελίνης

• επίδεσμοι εμποτισμένοι σε ελαιώδες γαλάκτωμα

• επίδεσμοι σιλικόνης
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Η διατήρηση της σφράγισης περιμετρικά του επιδέσμου είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή 
έκβαση της θεραπείας V.A.C.®. Συστάσεις για τη διατήρηση της ακεραιότητας της σφράγισης:

• Στεγνώστε την περιτραυματική περιοχή εντελώς αφού την καθαρίσετε. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί παρασκεύασμα δερματικού φραγμού προκειμένου το δέρμα να προετοιμαστεί 
για την εφαρμογή του οθονίου (π.χ. υγρή μεμβράνη φραγμού ή χειρουργικό συγκολλητικό).

• Για ευαίσθητο περιτραυματικό ιστό ή σε περιοχές όπου η επίδεση είναι δύσκολη, εφαρμόστε 
προστατευτικό παρασκεύασμα για το δέρμα και πλαισιώστε το τραύμα με διαφανή μεμβράνη 
ή υδροκολλοειδή επίδεσμο ή άλλο κατάλληλο φραγμό. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ είναι κατάλληλος για το βάθος του τραύματος 
είτε απλά κόβοντάς τον είτε τέμνοντάς τον λοξά ή χρησιμοποιήστε συγκεκριμένους πιο λεπτούς 
επιδέσμους V.A.C.® GranuFoam™ όπου ενδείκνυται.

• Τοποθετήστε τη σωλήνωση του επιδέσμου σε επίπεδες επιφάνειες και μακριά από την περιοχή 
του περινέου, προεξοχές οστών ή περιοχές πίεσης.

• Ασφαλίστε ή σταθεροποιήστε τη σωλήνωση με ένα επιπλέον τεμάχιο οθονίου ή ταινία, 
τοποθετώντας την αγκύρωση σε απόσταση μερικών εκατοστών από τον επίδεσμο ή το τραύμα. 
Αυτό αποτρέπει την τάνυση στη σωλήνωση από το να τραβήξει τον επίδεσμο. Αν σταθεροποιηθεί 
απευθείας στον επίδεσμο, η τάνυση που ασκείται στη σωλήνωση μπορεί να αλλοιώσει τη 
σφράγιση του επιδέσμου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

Το δοχείο V.A.C.® θα πρέπει να αντικαθίσταται όταν είναι γεμάτο (ηχεί ο σχετικός συναγερμός) 
ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για τον περιορισμό των οσμών:

1. Ακολουθήστε τις τυπικές προφυλάξεις, καθώς το σύστημα ενδέχεται να περιέχει σωματικά υγρά.

2. Κλείστε τους σφιγκτήρες στο δοχείο και στη σωλήνωση του επιδέσμου.

3. Αποσυνδέστε τους σωλήνες του δοχείου από τη σωλήνωση του επιδέσμου.

4. Αφαιρέστε το δοχείο από τη μονάδα.

5. Απορρίψτε το δοχείο σύμφωνα με το καθορισμένο πρωτοκόλλου του ιδρύματος και τους 
τοπικούς (εθνικούς) κανονισμούς.

6. Τοποθετήστε νέο δοχείο όπως περιγράφεται στη σήμανση και τα υλικά οδηγιών της μονάδας 
θεραπείας.

7. Συνδέστε το νέο δοχείο στη σωλήνωση του επιδέσμου και ξεκινήστε θεραπεία όπως έχει 
γνωματευθεί.
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ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.® 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφήνετε έναν επίδεσμο V.A.C.® στη 
θέση του χωρίς ενεργό θεραπεία V.A.C.® για περισσότερο από δύο 
ώρες. Εάν η θεραπεία δεν εκτελείται για περισσότερο από δύο 
ώρες, αφαιρέστε τον παλιό επίδεσμο και καταιονήστε το τραύμα. 
Θα πρέπει είτε να εφαρμόσετε έναν νέο επίδεσμο V.A.C.® από μια 
σφραγισμένη αποστειρωμένη συσκευασία και να επανεκκινήσετε τη 
θεραπεία V.A.C.® είτε να εφαρμόσετε έναν εναλλακτικό επίδεσμο, όπως 
υγρή έως νωπή γάζα σε στιγμές εξαιρετικής ανάγκης, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Για σύντομη αποσύνδεση:

1. Κλείστε τους σφιγκτήρες στο δοχείο και στη σωλήνωση του επιδέσμου.

2. Απενεργοποιήστε τη μονάδα θεραπείας.

3. Αποσυνδέστε τη σωλήνωση του επιδέσμου από τη σωλήνωση του δοχείου.

4. Καλύψτε τα άκρα της σωλήνωσης και στερεώστε. Χρησιμοποιήστε το πώμα για τη σωλήνωση του 
δοχείου αν είναι διαθέσιμο.

Για επανασύνδεση:

1. Αφαιρέστε το πώμα σωλήνωσης ή το προστατευτικό κάλυμμα από το άκρο της σωλήνωσης.

2. Επανασυνδέστε τη σωλήνωση του επιδέσμου και τη σωλήνωση του δοχείου.

3. Ανοίξτε και τους δύο σφιγκτήρες.

4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα θεραπείας. Επιβεβαιώστε ότι συνεχίζονται οι προηγούμενες ρυθμίσεις 
θεραπείας.
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3 - ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Τεχνική με σύνδεσμο σχήματος «Y»

Εφαρμόζοντας σύνδεσμο σχήματος «Y» στη σωλήνωση του δοχείου, μία μονάδα θεραπείας V.A.C.® 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παρέχει θεραπεία ταυτόχρονα για πολλαπλά τραύματα 
στον ίδιο ασθενή. Εάν χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική, όλα τα σημεία του τραύματος με επίδεσμο 
πρέπει να αξιολογούνται ως προς την ακεραιότητα της σφράγισης. Ο επίδεσμος πρέπει να έχει 
συγκλίνει προς τα μέσα. Οι επίδεσμοι V.A.C.® GranuFoam™ και οι επίδεσμοι V.A.C. GranuFoam Silver® 
πρέπει να εμφανίζονται ζαρωμένοι. Δεν πρέπει να υπάρχουν συριστικοί ήχοι.

• Η τεχνολογία SensaT.R.A.C.™ ανιχνεύει μόνο ένα σημείο τραύματος, την πλευρά με την αρσενική 
θύρα, ακόμα και αν χορηγείται θεραπεία σε πολλαπλά σημεία.

• Δεν συνιστάται η χρήση συνδέσμου σχήματος «Y» σε μοσχεύματα ή/και κρημνούς.

• Δεν συνιστάται η χρήση περισσότερων του ενός συνδέσμων σχήματος «Y» ανά μονάδα θεραπείας.

• Μη συνδέετε μολυσμένα με μη μολυσμένα τραύματα μέσω ενός συνδέσμου σχήματος «Y».

• Μη συνδέετε τραύματα διαφορετικής αιτιολογίας, τα οποία ενδέχεται να επιμολυνθούν.

• Αποφύγετε τη χρήση συνδέσμου σχήματος «Y» για τη σύνδεση τραυμάτων των οποίων 
η βέλτιστη θεραπεία θα απαιτούσε διαφορετικές ρυθμίσεις πίεσης.

• Θεωρήστε το σύνδεσμο σχήματος «Y» ως επέκταση της σωλήνωσης του δοχείου.

Αλλάζετε το σύνδεσμο σχήματος «Y» τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ή συχνότερα, ανάλογα 
με τις ανάγκες, όταν αλλάζετε το δοχείο. Απορρίπτετε το σύνδεσμο σχήματος «Y», τη σωλήνωση του 
δοχείου και το δοχείο σύμφωνα με το πρωτόκολλο του συγκεκριμένου νοσηλευτικού ιδρύματος 
ή τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Σύνδεσμος σχήματος «Y» 
επιθέματος SensaT.R.A.C.™
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Τεχνική γεφύρωσης

Τα τραύματα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στον ίδιο ασθενή, ίδιας παθοφυσιολογίας, 
μπορεί επίσης να αντιμετωπιστούν με μία μονάδα θεραπείας V.A.C.® χρησιμοποιώντας μια τεχνική γνωστή 
ως γεφύρωση.

Στα πλεονεκτήματα της γεφύρωσης περιλαμβάνονται τα εξής:

• Η δυνατότητα ένωσης δύο ή περισσότερων τραυμάτων όμοιας προέλευσης με μία μονάδα 
θεραπείας V.A.C.®.

• Η δυνατότητα τοποθέτησης του επιθέματος SensaT.R.A.C.™ και της σωλήνωσης στην κατάλληλη 
θέση ανάλογα με το μέγεθος, τον τύπο και την εντόπιση του τραύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε επιδέσμους V.A.C.® GranuFoam™ για τη γεφύρωση.

Αναλυτικές κατευθυντήριες οδηγίες για γεφύρωση

1. Προστατεύστε το ακέραιο δέρμα μεταξύ των δύο τραυμάτων με ένα τεμάχιο οθονίου V.A.C.® 
ή άλλο φραγμό δέρματος, όπως υδροκολλοειδή επίδεσμο ή επίδεσμο με συγκολλητική μεμβράνη 
διαπερατή στην υγρασία.

2. Τοποθετήστε τον επίδεσμο από αφρώδες υλικό και στα δύο τραύματα, στη συνέχεια συνδέστε τα 
δύο τραύματα με ένα πρόσθετο τεμάχιο αφρώδους υλικού, σχηματίζοντας μια γέφυρα. Όλα τα 
τεμάχια του αφρώδους υλικού πρέπει να είναι σε άμεση επαφή μεταξύ τους.

3. Είναι σημαντικό να τοποθετείτε το επίθεμα SensaT.R.A.C.™ σε μια κεντρική θέση προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το εξίδρωμα από το ένα τραύμα δεν αντλείται στο άλλο.

4. Δεν συνιστάται η γεφύρωση τραυμάτων διαφορετικών αιτιολογιών ή η γεφύρωση μολυσμένου 
τραύματος με μη μολυσμένο.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΙΑ

Ο επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam συνιστάται για χρήση σε σήραγγες. Να κόβετε πάντα τον επίδεσμο 
V.A.C.® WhiteFoam, ώστε να είναι φαρδύς στο ένα άκρο και στενός στο άλλο. Αυτό θα διασφαλίσει 
ότι το άνοιγμα προς τη σήραγγα ή το συριγγώδη πόρο παραμένει βατό μέχρι το άπω τμήμα της 
σήραγγας να έχει κλείσει. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα συνεχής θεραπεία μέχρι η σήραγγα να κλείσει εντελώς.

Μην τοποθετείτε αφρώδες υλικό σε τυφλές ή μη διερευνηθείσες σήραγγες.

Αρχική εφαρμογή επιδέσμου για σήραγγες και συριγγώδεις πόρους

1. Καθορίστε το μήκος και το πλάτος της σήραγγας ή του συριγγώδους πόρου χρησιμοποιώντας μια 
μετρητική συσκευή της επιλογής σας.

2. Κόψτε το αφρώδες υλικό σε μέγεθος κατάλληλο για τις διαστάσεις της σήραγγας, συν ένα 
πρόσθετο τεμάχιο 1-2 cm μέσα στον πυθμένα του τραύματος. Τοποθετήστε με απαλές κινήσεις 
το αφρώδες υλικό στη σήραγγα ή στο συριγγώδη πόρο, μέχρι τέρμα στο άπω τμήμα. Το αφρώδες 
υλικό στη σήραγγα θα πρέπει να επικοινωνεί με το αφρώδες υλικό στον πυθμένα του τραύματος 
και να είναι εύκολα ορατό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετράτε πάντα το συνολικό αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που 
χρησιμοποιούνται στο τραύμα. Καταγράφετε την ποσότητα επιθεμάτων αφρώδους υλικού και 
την ημερομηνία αλλαγής επιδέσμου στο οθόνιο ή στην ετικέτα ποσότητας επιθεμάτων αφρώδους 
υλικού, εάν είναι διαθέσιμη, και στο διάγραμμα του ασθενούς.

Τραβήξτε τον επίδεσμο 
V.A.C.® WhiteFoam προς τα 

έξω κατά 1-2 cm, αφήνοντας 
το άπω τμήμα της σήραγγας 

ή του συριγγώδους πόρου 
ελεύθερο αφρώδους υλικού.

Επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam
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Επόμενες αλλαγές επιδέσμου

Καθώς η παροχέτευση αρχίζει να μειώνεται και παρατηρηθεί παρουσία κοκκιώδους ιστού, οι επόμενες 
αλλαγές του επιδέσμου μπορούν να τροποποιηθούν με τον εξής τρόπο:

1. Διαπιστώστε το μήκος και το πλάτος της σήραγγας ή του συριγγώδους πόρου όπως περιγράφεται 
παραπάνω.

2. Να κόβετε τον επίδεσμο V.A.C.® WhiteFoam, ώστε να είναι φαρδύς στο ένα άκρο και στενός στο άλλο.

3. Τοποθετήστε με απαλές κινήσεις το αφρώδες υλικό στη σήραγγα ή στο συριγγώδη πόρο, μέχρι 
τέρμα στο άπω τμήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετράτε πάντα το συνολικό αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που χρησιμοποιούνται 
στο τραύμα. Καταγράφετε την ποσότητα επιθεμάτων αφρώδους υλικού και την ημερομηνία αλλαγής 
επιδέσμου στο οθόνιο ή στην ετικέτα ποσότητας επιθεμάτων αφρώδους υλικού, εάν είναι διαθέσιμη, και στο 
διάγραμμα του ασθενούς.

4. Τραβήξτε προς τα έξω 1-2 cm και βεβαιωθείτε ότι κάποιο τμήμα του αφρώδους υλικού στη 
σήραγγα επικοινωνεί με το αφρώδες υλικό στον πυθμένα του τραύματος. Αυτή η συγκεκριμένη 
τοποθέτηση αφήνει το άπω τμήμα της σήραγγας ή του συριγγώδους πόρου ελεύθερο αφρώδους 
υλικού και επιτρέπει την κατανομή υψηλότερων πιέσεων προκειμένου τα χείλη να συγκλίνουν 
προς τα μέσα, επιτρέποντας την κοκκίωση του τραύματος από το άπω τμήμα προς τα εμπρός.

5. Ξεκινήστε συνεχή θεραπεία σε προηγούμενες ρυθμίσεις.

6. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι η σήραγγα να κλείσει.

ΥΠΟΣΚΑΦΗ

Συνιστάται η χρήση της συνεχούς θεραπείας παρουσία υποσκαφής τραύματος.

Αρχική εφαρμογή επιδέσμου

1. Τοποθετήστε με απαλές κινήσεις τον επίδεσμο V.A.C.® WhiteFoam σε όλες τις υποσκαμμένες 
περιοχές, ξεκινώντας από το άπω τμήμα. Μην επιπωματίσετε αφρώδες υλικό μέσα στις 
υποσκαμμένες περιοχές.

2. Τραβήξτε το αφρώδες υλικό προς τα έξω 1-2 cm, αφήνοντας μέρος του αφρώδους υλικού μέσα 
στο τραύμα σε επαφή με το αφρώδες υλικό στον πυθμένα του τραύματος. Αυτή η συγκεκριμένη 
τοποθέτηση αφήνει το άπω τμήμα της υποσκαμμένης περιοχής ελεύθερο αφρώδους υλικού, 
επιτρέποντας την κατανομή υψηλότερων πιέσεων προκειμένου οι ελεύθερες περιοχές της υποσκαφής 
να συγκλίνουν προς τα μέσα, ευνοώντας την κοκκίωση των χειλέων της κοιλότητας του τραύματος από 
το άπω τμήμα προς τα έξω.

3. Παρακολουθείτε την ποσότητα του εξιδρώματος και την παρουσία κοκκιώδους ιστού σε κάθε 
αλλαγή επιδέσμου.
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Επόμενες αλλαγές επιδέσμου

Όταν ο όγκος του εξιδρώματος μειωθεί και παρατηρηθεί παρουσία κοκκιώδους ιστού, οι επόμενες 
αλλαγές του επιδέσμου πρέπει να τροποποιηθούν με τον εξής τρόπο:

1. Τοποθετήστε με απαλές κινήσεις το αφρώδες υλικό στις υποσκαμμένες περιοχές, μέχρι τέρμα στο 
άπω τμήμα. Μην επιπωματίσετε αφρώδες υλικό μέσα στις υποσκαμμένες περιοχές.

2. Τραβήξτε το αφρώδες υλικό προς τα έξω 1-2 cm, αφήνοντας μέρος του αφρώδους υλικού μέσα 
στο τραύμα σε επαφή με το αφρώδες υλικό στον πυθμένα του τραύματος. Αυτή η συγκεκριμένη 
τοποθέτηση αφήνει το άπω τμήμα της υποσκαμμένης περιοχής ελεύθερο αφρώδους υλικού, 
επιτρέποντας την κατανομή υψηλότερων πιέσεων προκειμένου οι ελεύθερες περιοχές της 
υποσκαφής να συγκλίνουν προς τα μέσα, ευνοώντας την κοκκίωση των χειλέων της κοιλότητας 
του τραύματος από το άπω τμήμα προς τα έξω.

3. Ξεκινήστε συνεχή θεραπεία σε προηγούμενες ρυθμίσεις.

4. Παρακολουθείτε την ποσότητα του εξιδρώματος και την παρουσία κοκκιώδους ιστού σε κάθε 
αλλαγή επιδέσμου.

ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
Για τραύματα στην πελματιαία επιφάνεια ή στην πτέρνα του άκρου ποδός είναι καλύτερο να 
χρησιμοποιείται μια τεχνική γεφύρωσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν εφαρμόζεται πρόσθετη 
πίεση ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης της σωλήνωσης ή/και επιθέματος SensaT.R.A.C.™. Αυτό 
περιλαμβάνει τη χρήση αφρώδους υλικού, ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση του επιθέματος 
SensaT.R.A.C.™ ή της σωλήνωσης στη ράχη του άκρου ποδός (εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης του 
επιδέσμου πτέρνας V.A.C.® GranuFoam™).

Τεχνική εφαρμογής για τη γεφύρωση του επιθέματος SensaT.R.A.C.™ μακριά από το τραύμα

1. Τοποθετήστε με απαλές κινήσεις κατάλληλο επίδεσμο από αφρώδες υλικό V.A.C.® μέσα στο τραύμα.

2. Για να προστατεύσετε το ακέραιο δέρμα, εφαρμόστε το οθόνιο V.A.C.® ή άλλο αποφρακτικό 
φραγμό από το χείλος του τραύματος προς την πρόσθια πλευρά του άκρου ποδός.

3. Κόψτε ένα ακόμα τεμάχιο του αφρώδους υλικού στο σχήμα του γράμματος «C».

4. Τοποθετήστε το τεμάχιο αφρώδους υλικού σχήματος «C» γύρω από τον άκρο πόδα, 
επεκτείνοντας από το τραύμα προς την έξω πλευρά, και βεβαιωθείτε ότι έρχεται σε επαφή με τον 
επίδεσμο από αφρώδες υλικό μέσα στο τραύμα. Βεβαιωθείτε ότι το αφρώδες υλικό δεν έρχεται σε 
επαφή με το ακέραιο δέρμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετράτε πάντα το συνολικό αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που 
χρησιμοποιούνται στο τραύμα. Καταγράφετε την ποσότητα επιθεμάτων αφρώδους υλικού και την 
ημερομηνία αλλαγής επιδέσμου στο οθόνιο ή στην ετικέτα ποσότητας επιθεμάτων αφρώδους υλικού, 
εάν είναι διαθέσιμη, και στο διάγραμμα του ασθενούς.

Κοπή «C» για τραύματα 
στην πελματική επιφάνεια
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5. Εφαρμόστε το οθόνιο V.A.C.® πάνω από το αφρώδες υλικό και επεκτείνετέ το προς την πρόσθια 
πλευρά του άκρου ποδός, καλύπτοντας όσο το τραύμα όσο και το τεμάχιο του αφρώδους υλικού 
σχήματος «C» προκειμένου να επιτευχθεί σφράγιση.

6. Ανοίξτε κόβοντας μια οπή 2,5 cm στο οθόνιο, στην πρόσθια πλευρά του άκρου ποδός, 
και εφαρμόστε το επίθεμα SensaT.R.A.C.™.

7. Για τη μεγιστοποίηση των θεραπευτικών οφελών της θεραπείας V.A.C.® είναι απαραίτητη η σωστή 
ανακούφιση φορτίου στον άκρο πόδα.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο επίδεσμος V.A.C.® μπορεί να τοποθετηθεί σε τραύματα με ορθοπεδικό εξοπλισμό, όπως σε σημεία 
καθήλωσης.

Τεχνική εφαρμογής

1. Τοποθετήστε κατάλληλο επίδεσμο V.A.C.® στο τραύμα.

2. Εφαρμόστε διαμορφώσιμη υδροκολλοειδή λωρίδα γύρω από την καρφίδα περίπου 1,27 cm 
πάνω από το επίπεδο του τραύματος, περιτυλίγοντάς την γύρω από την καρφίδα, βεβαιώνοντας 
ότι έχει εφαρμόσει καλά.

3. Κόψτε το οθόνιο V.A.C.® σε κατάλληλο μέγεθος και εφαρμόστε το στο τραύμα.

4. Κόψτε λωρίδες από το οθόνιο και εφαρμόστε τις κατακόρυφα υπερσκελίζοντας την καρφίδα και 
μετά πάνω στο οθόνιο V.A.C.® που περιβάλλει την καρφίδα. Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία 
και για τις δύο πλευρές της καρφίδας. Πιάστε το οθόνιο μαζί για να σχηματιστεί αεροστεγής 
σφράγιση καθώς ξεκινά η θεραπεία V.A.C.®.

Σφράγιση του οθονίου 
V.A.C.® γύρω από ορθοπεδικό 
εξοπλισμό (καρφίδες)
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΣΙΑΣΗΣ ΧΕΙΛΕΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΣΗΣ

Σε ανοικτά τραύματα χωρίς σημαντική απώλεια ιστού, η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προκειμένου να ενισχυθεί η συμπλησίαση των χειλέων του τραύματος.

1. Η αρχική εφαρμογή επιδέσμου θα πρέπει να περιλαμβάνει την τοποθέτηση με απαλές κινήσεις 
του επιδέσμου V.A.C.® GranuFoam™ εντός του τραύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετράτε πάντα το συνολικό αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που χρησιμοποιούνται 
στο τραύμα. Καταγράφετε την ποσότητα επιθεμάτων αφρώδους υλικού και την ημερομηνία αλλαγής 
επιδέσμου στο οθόνιο ή στην ετικέτα ποσότητας επιθεμάτων αφρώδους υλικού, εάν είναι διαθέσιμη, και στο 
διάγραμμα του ασθενούς.

2. Οι πιέσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα προκειμένου να ενισχυθεί η αφαίρεση 
υπερβολικών υπολειμμάτων και υγρού.

3. Για τις επόμενες εφαρμογές επιδέσμου, το αφρώδες υλικό θα πρέπει να κόβεται όλο και 
μικρότερο, ώστε να επιτραπεί η ελεγχόμενη συμπλησίαση των χειλέων του τραύματος.

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρουσία ακράτειας κοπράνων. Πολλοί ασθενείς με 
ακράτεια που έχουν ιεροκοκκυγικά τραύματα ή τραύματα του περινέου μπορούν να ωφεληθούν από 
τη θεραπεία V.A.C.®. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την καταπολέμηση ή τον έλεγχο ενδεχόμενης 
διαρροής κοπράνων εντός του επιδέσμου του τραύματος.

• Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός συστήματος συλλογής του ορθού (όπως σακούλα 
κοπράνων) ή συστήματος διαχείρισης ακράτειας.

• Πλαισιώστε το τραύμα με οθόνιο V.A.C.®, έναν εύκαμπτο φραγμό δέρματος ή άλλο παρασκεύασμα 
δέρματος που θα αποτρέψει την απομάκρυνση του επιδέσμου εξαιτίας της επαφής του με κόπρανα. 
Το στρώμα φραγμού συμβάλει στη δημιουργία ενός φράγματος μεταξύ του πρωκτού και της 
περιοχής που είναι πιθανότερο να έρθει σε επαφή με κόπρανα.

Αρχική εφαρμογή 
αφρώδους υλικού μετά την 
οποία χρησιμοποιούνται 
σταδιακά μικρότερα τεμάχια 
του αφρώδους υλικού

Η ελεγχόμενη 
συμπλησίαση των 
χειλέων του τραύματος 
επιτρέπει τη σταδιακή 
σύγκλειση

Επίτευξη πλήρους 
σύγκλεισης
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ΕΠΙΔΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ 
SENSAT.R.A.C.™

Για τραύματα που είναι μικρότερα σε μέγεθος (< 4 cm) από το επίθεμα SensaT.R.A.C.™, συνιστάται 
η παρακάτω εφαρμογή επιδέσμου για την προστασία του περιτραυματικού ιστού και την πρόληψη 
εμβρέγματος:

1. Προετοιμάστε την περιτραυματική περιοχή εφαρμόζοντας ένα προστατευτικό παρασκεύασμα 
φραγμού δέρματος και πλαισιώστε το τραύμα με διαφανή μεμβράνη ή υδροκολλοειδή επίδεσμο 
(Εικ. 2).

2. Κόψτε τον επίδεσμο σε διαστάσεις που επιτρέπουν την τοποθέτηση του αφρώδους υλικού με 
απαλές κινήσεις στο εσωτερικό του τραύματος, χωρίς να υπερκαλύπτει ακέραιο δέρμα (Εικ. 3).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην κόβετε το αφρώδες υλικό πάνω από το τραύμα, καθώς ενδέχεται να πέσουν 
θραύσματα μέσα σε αυτό (Εικ. 4). Μακριά από το σημείο του τραύματος, τρίψτε ή περικόψτε τις άκρες 
του αφρώδους υλικού, αφαιρώντας τυχόν θραύσματα για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να πέσουν 
ή να παραμείνουν σωματίδια μέσα στο τραύμα κατά την αφαίρεση του επιδέσμου.

3. Τοποθετήστε με απαλές κινήσεις το αφρώδες υλικό στην κοιλότητα του τραύματος, 
διασφαλίζοντας την επαφή με όλες τις επιφάνειες του τραύματος (Εικ. 5). Μην επιχειρήσετε να 
ωθήσετε έναν επίδεσμο από αφρώδες υλικό σε οποιαδήποτε περιοχή του τραύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετράτε πάντα το συνολικό αριθμό των τεμαχίων αφρώδους υλικού που 
χρησιμοποιούνται στο τραύμα. Καταγράφετε την ποσότητα επιθεμάτων αφρώδους υλικού και την 
ημερομηνία αλλαγής επιδέσμου στο οθόνιο ή στην ετικέτα ποσότητας επιθεμάτων αφρώδους υλικού, 
εάν είναι διαθέσιμη, και στο διάγραμμα του ασθενούς.

Εικ. 3 Εικ. 4Εικ. 1

Εικ. 5 Εικ. 6

Εικ. 2

Εικ. 7 Εικ. 8

Εικ. 9 Εικ. 10
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4. Για να χωράει το μέγεθος του επιθέματος SensaT.R.A.C.™, κόψτε ένα ακόμη τεμάχιο του αφρώδους 
υλικού, αρκετά μεγάλο ώστε να εκτείνεται 2-3 cm από το επίθεμα SensaT.R.A.C.™ (Εικ. 6) 
και απλώστε το αφρώδες υλικό εντός του τραύματος (Εικ. 7). Βεβαιωθείτε ότι το αφρώδες υλικό 
δεν εκτείνεται σε ακέραιο δέρμα, ότι είναι τοποθετημένο στο χρησιμοποιούμενο προϊόν για να 
πλαισιώσει το τραύμα και ότι προστατεύει το ακέραιο δέρμα (Εικ. 8).

5. Περικόψτε και τοποθετήστε το οθόνιο V.A.C.® για να καλύψετε τον επίδεσμο από αφρώδες υλικό 
και ένα επιπλέον περιθώριο 3-5 cm (Εικ. 9).

6. Πιάστε το οθόνιο και ανοίξτε κόβοντας μία οπή 2,5 cm στο οθόνιο (όχι σχισμή). Η οπή πρέπει να 
είναι αρκετά μεγάλη ώστε να επιτρέπει την αφαίρεση του υγρού ή/και του εξιδρώματος. Δεν είναι 
απαραίτητο να κόψετε το αφρώδες υλικό.

7. Εφαρμόστε το επίθεμα SensaT.R.A.C.™ στο μεγαλύτερο τεμάχιο αφρώδους υλικού (Εικ. 10).

8. Σφραγίστε το οθόνιο του επιθέματος SensaT.R.A.C.™ με πρόσθετο οθόνιο αν είναι απαραίτητο.

9. Εκκινήστε τη θεραπεία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΜΩΝ

Ο επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστές χειρουργικές τομές για τη 
διαχείριση του περιβάλλοντος των τομών που συνεχίζουν να παροχετεύονται μετά τη σύγκλειση με 
απορροφήσιμα ή μη ράμματα. 

Προετοιμασία του σημείου τομής

1. Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, ξυρίστε την περιοχή όπου θα εφαρμοστεί ο επίδεσμος 
ή τοποθετήστε κλιπ συγκράτησης σε αυτήν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος, για να 
βελτιώσετε τη συγκόλληση του επιδέσμου και την ακεραιότητα της σφράγισης.

2. Αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση, καθαρίστε το σημείο εφαρμογής σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ιατρού.

3. Ταμπονάρετε απαλά το σημείο εφαρμογής με αποστειρωμένη γάζα. Για να διασφαλίσετε τη 
σωστή συγκόλληση του επιδέσμου, το σημείο εφαρμογής πρέπει να είναι εντελώς στεγνό πριν 
από την εφαρμογή του επιδέσμου. 

Σωλήνες παροχέτευσης και συσκευές διαχείρισης άλγους

Ο επίδεσμοι του συστήματος θεραπείας V.A.C.® μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο με σωλήνες 
παροχέτευσης όσο και με συσκευές διαχείρισης άλγους, με την προϋπόθεση ότι ο επίδεσμος δεν 
έχει τοποθετηθεί πάνω από τη σωλήνωση, στο σημείο εξόδου του από το δέρμα. Οι χειρουργικές 
παροχετεύσεις πρέπει να περνούν κάτω από το δέρμα πέραν των ορίων του επιδέσμου και να 
λειτουργούν ανεξάρτητα από το σύστημα θεραπείας V.A.C.®.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι επιτρέπεται η παράλληλη χρήση χειρουργικών παροχετεύσεων με το σύστημα 
θεραπείας V.A.C.®, το σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως έξοδος ή ως δοχείο συλλογής της 
παροχέτευσης.
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Εφαρμογή επιδέσμου στο σημείο τομής

Προϊόν Διαστάσεις επιδέσμου
Δυνητικό συνολικό μήκος 

κοπής των λωρίδων 
επιδέσμου 6,35 cm

Μέγιστο μήκος τομής

Επίδεσμος V.A.C.® 
GranuFoam™ - μικρός

10 x 7,5 x 3,2 cm 15,2 cm 10,2 cm

Επίδεσμος V.A.C.® 
GranuFoam™ - μεσαίος

18 x 12,5 x 3,2 cm 30,5 cm 25,4 cm

Επίδεσμος V.A.C.® 
GranuFoam™ - μεγάλος

26 x 15 x 3,2 cm 43,2 cm 38,1 cm

Επίδεσμος V.A.C.® 
GranuFoam™ - πολύ μεγάλος

60 x 30 x 1,5 cm 302,3 cm 297,2 cm

1. Επιλέξτε κατάλληλο επίδεσμο.

2. Καθαρίστε το δέρμα γύρω από την τομή, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος ή τις 
οδηγίες του ιατρού. 

3. Εφαρμόστε προστατευτικό δέρματος/συγκολλητικό δέρματος στην περιοχή γύρω από την τομή 
και σε απόσταση περίπου 5,1 cm από κάθε πλευρά, για να διασφαλίσετε την ακεραιότητα της 
σφράγισης.

4. Προστατέψτε το ακέραιο δέρμα και στις δύο πλευρές της γραμμής συρραφής με οθόνιο V.A.C.®, 
υδροκολλοειδή ή άλλη διάφανη μεμβράνη («πλαισιώστε» τη γραμμή απορροφήσιμων ή μη 
ραμμάτων), αφήνοντας εκτεθειμένη τη γραμμή συρραφής.

5. Τοποθετήστε ένα μη συγκολλητικό στρώμα (δηλ. ελαιώδες γαλάκτωμα, βαζελινούχο επίδεσμο 
ή επίδεσμο σιλικόνης), ελάχιστου πλάτους 7,6 cm, κατά μήκος της τομής. Συμπεριλάβετε μια 
απόσταση τουλάχιστον 2,5 cm από κάθε άκρο της τομής.

6. Κόψτε επίδεσμο V.A.C.® GranuFoam™ σε λωρίδες ελάχιστου πλάτους 6,3 cm. Κόψτε αρκετές λωρίδες 
για να καλύψετε ολόκληρη την τομή και αφήστε περιθώριο τουλάχιστον 2,5 cm σε κάθε άκρο.

7. Τοποθετήστε τις λωρίδες του επιδέσμου V.A.C.® GranuFoam™ σε όλο το μήκος του μη 
συγκολλητικού στρώματος. Εάν χρησιμοποιηθούν πολλές λωρίδες, διασφαλίστε ότι 
αλληλεπικαλύπτονται, ώστε η αρνητική πίεση να εφαρμόζεται σε όλο το μήκος της τομής. 
Μην αφήσετε τον επίδεσμο V.A.C.® GranuFoam™ να ακουμπήσει το ακέραιο δέρμα.

8. Κόψτε το οθόνιο V.A.C.® με ελάχιστο πλάτος 17,8 cm, ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη του 
επιδέσμου V.A.C.® GranuFoam™ και η επαφή του με το ακέραιο δέρμα κατά 3-5 cm. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μία επιπλέον λωρίδα οθονίου, με αλληλοεπικάλυψη στις άκρες, ώστε να 
επιτυγχάνεται στεγανοποίηση.

9. Τοποθετήστε απαλά το οθόνιο V.A.C® πάνω από την άνω πλευρά του επιδέσμου V.A.C.® GranuFoam™ 
και στη συνέχεια κατεβάστε τις πλευρές του εκτείνοντας τις προς το ακέραιο δέρμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε την πρόκληση τραυματισμού στο περιτραυματικό δέρμα, μην τραβάτε 
και μην τεντώνετε το οθόνιο επάνω από το αφρώδες υλικό κατά την εφαρμογή του οθονίου. 

10. Πιάστε το οθόνιο και ανοίξτε κόβοντας μία οπή 2,5 cm στο οθόνιο (όχι σχισμή). Η οπή πρέπει να 
είναι αρκετά μεγάλη ώστε να επιτρέπει την αφαίρεση του υγρού ή/και του εξιδρώματος. Δεν είναι 
απαραίτητο να κόψετε το αφρώδες υλικό.

11. Εφαρμόστε το επίθεμα SensaT.R.A.C.™. 

12. Ξεκινήστε τη θεραπεία V.A.C.® στα -125 mmHg συνεχούς λειτουργίας.
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4 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.®

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΝΟΥ

Οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία V.A.C.® μπορεί να νιώσουν μείωση του πόνου, καθώς το τραύμα 
αρχίζει να επουλώνεται. Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς νιώθουν δυσφορία κατά τη θεραπεία ή τις αλλαγές 
του επιδέσμου. Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιδρύματος, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ένα επικυρωμένο εργαλείο βαθμολόγησης του πόνου και οι βαθμολογίες του πόνου θα πρέπει να 
καταγράφονται όπου είναι κατάλληλο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις διαδικασίες επίδεσης.

Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω στρατηγικές:

• Εάν ο ασθενής παραπονιέται για δυσφορία καθ’ όλη τη θεραπεία, εξετάστε το ενδεχόμενο 
αλλαγής του επιδέσμου V.A.C.® WhiteFoam.

• Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής λαμβάνει επαρκή αναλγησία κατά τη θεραπεία.

• Εάν ο ασθενής διαμαρτύρεται για δυσφορία κατά τη διάρκεια της αλλαγής του επιδέσμου, 
εξετάστε το ενδεχόμενο χορήγησης προκαταρκτικής φαρμακευτικής αγωγής, χρήσης στρώματος 
μη συγκολλητικού επιδέσμου (σελίδα 23) πριν από την τοποθέτηση του αφρώδους υλικού, χρήσης 
του V.A.C.® WhiteFoam για την επίδεση του τραύματος, ή διαχείρισης της δυσφορίας σύμφωνα με τις 
οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

• Η ξαφνική αύξηση ή αλλαγή στο χαρακτήρα του πόνου πρέπει να διερευνηθεί.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από το στόχο της θεραπείας που έχει ορίσει ο θεράπων ιατρός, 
την παθολογία του τραύματος, το μέγεθός του και τη διαχείριση των συννοσηροτήτων του ασθενούς. 
Η μέση διάρκεια της θεραπείας είναι 4-6 εβδομάδες. Ωστόσο πολλά τραύματα μπορεί να είναι έτοιμα 
για χειρουργική σύγκλειση ακόμα και εντός μίας εβδομάδας. Εάν ο ασθενής δεν είναι χειρουργικός 
υποψήφιος, η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα 
εφόσον συνεχίζεται η ικανοποιητική εξέλιξη.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ V.A.C.®

Η θεραπεία V.A.C.® θα πρέπει να διακόπτεται όταν:

• Έχει επιτευχθεί ο στόχος της θεραπείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις αφορά την πλήρη σύγκλειση 
του τραύματος, ενώ σε άλλες το τραύμα μπορεί να κλείσει με χειρουργική επέμβαση.

• Το τραύμα δεν εμφανίζει εξέλιξη για μία ή δύο συνεχείς εβδομάδες και οι δυνητικές λύσεις για τη 
βελτίωση της επούλωσης του τραύματος έχουν αποτύχει. Οι περιστάσεις για κάθε ασθενή μπορεί 
να διαφέρουν.

• Ο ασθενής αδυνατεί ή δεν είναι πρόθυμος να ακολουθήσει το ιατρικό πλάνο φροντίδας (ενδέχεται 
να μην επιτευχθούν τα μέγιστα οφέλη).
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.®

• Ο όγκος του εξιδρώματος θα πρέπει να μειώνεται σταδιακά με το χρόνο.

• Η εμφάνιση του τραύματος μπορεί να αλλάξει χρώμα και να αποκτήσει ένα βαθύτερο κόκκινο 
καθώς η θεραπεία V.A.C.® ενισχύει την αιμάτωση στο τραύμα.

• Το χρώμα του εξιδρώματος μπορεί να αλλάξει από ορώδες σε οροαιματώδες, ενώ επίσης μπορεί 
να παρατηρηθεί κάποια αιματώδης ή αιματηρή παροχέτευση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με 
αρνητική πίεση. Αυτό οφείλεται στο μηχανισμό δράσης της θεραπείας V.A.C.® για ενίσχυση της 
αιμάτωσης. Η αλλαγή στα χαρακτηριστικά παροχέτευσης του τραύματος μπορεί να σχετίζεται 
με ρήξη του κοκκιώδους ιστού. Εάν προκύψει ξαφνικά ενεργός αιμορραγία ή εκτεταμένη 
αιμορραγία κατά τη διάρκεια της θεραπείας V.A.C.® ή εάν παρατηρηθεί έντονο κόκκινο 
αίμα στη σωλήνωση ή το δοχείο, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη θεραπεία V.A.C.®, να 
λάβετε μέτρα για την εξάλειψη της αιμορραγίας και να ζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια.

• Οι διαστάσεις του τραύματος θα πρέπει να αρχίσουν να μειώνονται καθώς η ενεργή κατάσταση 
της επούλωσης συνεχίζεται. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται μετρήσεις του τραύματος και να 
καταγράφονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος για σύγκριση και αποτελεσματική 
αξιολόγηση της επούλωσης. Φυσιολογικά θα πρέπει να παρατηρείται σταθερή μείωση των 
διαστάσεων του τραύματος κάθε εβδομάδα. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να εφαρμοστεί 
αμέσως ολοκληρωμένη αξιολόγηση και αντιμετώπιση (ανατρέξτε στην ενότητα Ελάχιστες 
μεταβολές στο μέγεθος του τραύματος παρακάτω). Τα συστήματα θεραπείας InfoV.A.C.® και 
V.A.C.Ulta™ προσφέρουν εργαλεία απεικόνισης του τραύματος και καταγραφής των διαστάσεων.

• Καθώς το τραύμα συνεχίζει να σχηματίζει κοκκιώδη ιστό, στα χείλη του τραύματος κανονικά 
πρέπει να παρατηρηθεί επιθηλιακή ανάπτυξη.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Φυσιολογικά θα πρέπει να παρατηρείται σταθερή μείωση των διαστάσεων του τραύματος κάθε 
εβδομάδα. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως ολοκληρωμένη αξιολόγηση 
και αντιμετώπιση (ανατρέξτε παρακάτω).

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Όταν η μεταβολή στο τραύμα είναι μικρή ή ανύπαρκτη για μία ή δύο συνεχόμενες εβδομάδες 
και κάτι τέτοιο δεν οφείλεται σε μη συμμόρφωση του ασθενούς, στην τεχνική ή σε υποκείμενες 
συννοσηρότητες, οι ακόλουθες οδηγίες μπορεί να είναι χρήσιμες:

• Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής λαμβάνει επαρκή ανακούφιση της πίεσης. Για παράδειγμα, ασθενής με 
ισχιακό έλκος από πίεση μπορεί να κάθεται με την πλάτη σε όρθια θέση για υπερβολικά μεγάλο 
διάστημα.

• Κόψτε το αφρώδες υλικό λίγο μικρότερο από τα χείλη του τραύματος για τραύματα με μικρό 
βάθος, ώστε να ενισχύσετε την επιθηλιακή μετανάστευση προς τα μέσα. Μην αφήνετε τα χείλη 
του τραύματος να γυρίσουν προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της θεραπείας V.A.C.®.

• Παρέχετε «παύση θεραπείας» διακόπτοντας τη θεραπεία V.A.C.® για 1-2 ημέρες και συνεχίστε μετά.

• Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της θεραπείας από συνεχή σε διαλείπουσα/DPC ή το αντίστροφο.
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• Αξιολογήστε εάν χρησιμοποιούνται άλλα προϊόντα στο τραύμα, τα οποία ενδεχομένως θα 
μπορούσαν να αναστείλουν τη χορήγηση αρνητικής πίεσης στο τραύμα.

• Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της πίεσης (όσο μπορεί να γίνει ανεκτή), για τραύματα που δεν είναι 
κατάλληλα για διαλείπουσα θεραπεία/θεραπεία DPC, όπως σήραγγες ή τραύματα με μεγάλη 
ποσότητα εξιδρώματος.

• Αξιολογήστε τη διατροφική κατάσταση του ασθενούς και συμπληρώστε όπως είναι απαραίτητο. 

• Ελέγξτε τον ωρομετρητή για να βεβαιωθείτε ότι ο πραγματικός αριθμός των ωρών χορηγούμενης 
θεραπείας αντιστοιχεί στον αριθμό των συνιστώμενων ωρών θεραπείας (22 ώρες την ημέρα). 
Εάν ο αριθμός ωρών θεραπείας είναι μικρότερος από 22 κάθε ημέρα, διερευνήστε τους λόγους 
για την ελλειμματική θεραπεία και διορθώστε την κατάσταση. 

• Αξιολογήστε τη μόλυνση του τραύματος σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος ή την 
εντολή του ιατρού. Με εντολή ιατρού, λάβετε μικροβιολογική καλλιέργεια ή δείγμα βιοψίας και 
χορηγήστε αναλόγως θεραπεία. 

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Εάν η εξέλιξη της επούλωσης του τραύματος μεταξύ των αλλαγών του επιδέσμου είναι καλή, αλλά 
μετά επιδεινώνεται ραγδαία, εξετάστε το ενδεχόμενο για τις παρακάτω παρεμβάσεις και, όπου είναι 
απαραίτητο, ζητήστε την καθοδήγηση/τις εξειδικευμένες γνώσεις ενός ειδικού:

• Εάν υπάρχει στη μονάδα θεραπείας, ελέγξτε το αρχείο ιστορικού θεραπείας για να βεβαιωθείτε ότι 
ο πραγματικός αριθμός των ωρών θεραπείας που χορηγείται αντιστοιχεί στον αριθμό των συνιστώμενων 
ωρών θεραπείας (22 ώρες την ημέρα). Εάν ο αριθμός ωρών θεραπείας είναι μικρότερος από 22 κάθε 
ημέρα, διερευνήστε τους λόγους για την ελλειμματική θεραπεία και διορθώστε την κατάσταση.

• Ελέγξτε για την ύπαρξη μικρών διαρροών με στηθοσκόπιο ή αφουγκραζόμενοι για συριστικό ήχο 
ή μετακινώντας το χέρι σας στα άκρα του επιδέσμου ενώ ασκείτε ελαφριά πίεση. Τα συστήματα 
θεραπείας ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® και V.A.C.Ulta™ προσφέρουν το εργαλείο ανίχνευσης διαρροών 
Seal Check™ που παρέχει ηχητικές και οπτικές ενδείξεις για τη θέση διαρροών. Καλύψτε εάν είναι 
απαραίτητο. Ωστόσο, αποφύγετε την εφαρμογή πάνω από δύο στρωμάτων οθονίου.

• Καθαρίστε το τραύμα διεξοδικότερα κατά τις αλλαγές του επιδέσμου.

• Αξιολογήστε την ύπαρξη σημείων και συμπτωμάτων μόλυνσης και, εφόσον υπάρχει, χορηγήστε 
κατάλληλη θεραπεία.

• Αλλάζετε τον επίδεσμο συχνά, διασφαλίζοντας ότι γίνεται αλλαγή κάθε 48 ώρες.

• Εξετάστε το τραύμα και καθαρίστε το χειρουργικά, όπως είναι απαραίτητο. Καθαρίστε χειρουργικά 
τα χείλη του τραύματος, εάν φαίνεται ότι δεν είναι βιώσιμα ή εάν έχουν γυρίσει προς τα κάτω, 
καθώς αυτό μπορεί να αναστείλει το σχηματισμό κοκκιώδους ιστού και τη μετανάστευση 
επιθηλιακών κυττάρων πάνω από μια αποδεκτή βάση τραύματος.

• Αξιολογήστε την ύπαρξη οστεομυελίτιδας και, εφόσον υπάρχει, χορηγήστε κατάλληλη θεραπεία.
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Εάν από την αξιολόγηση βρεθεί ότι υπάρχει σκούρα χρωματική αλλοίωση του τραύματος:

• Αποκλείστε το ενδεχόμενο μηχανικού τραύματος. Ανακουφίστε το τραύμα από την υπερβολική 
πίεση, το περίσσιο αφρώδες υλικό στο τραύμα ή τραβηγμένο ή τεντωμένο οθόνιο πάνω από το 
αφρώδες υλικό. Θυμηθείτε να γυρίσετε το οθόνιο πάνω από το αφρώδες υλικό, μην το τεντώνετε 
από πάνω του.

• Μειώστε την πίεση ανά 25 mmHg.

• Διαπιστώστε εάν ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτικά φάρμακα. Εάν λαμβάνει, εξετάστε τις 
πρόσφατες εργαστηριακές τιμές για την πήξη του αίματος. 

• Λεπτύνετε το βάθος του αφρώδους υλικού πριν εφαρμόσετε τον επίδεσμο για να αποτρέψετε τον 
υπερβολικό επιπωματισμό ή εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης λεπτού επιδέσμου V.A.C.® GranuFoam™.

Εάν το τραύμα φαίνεται λευκό, εάν έχει υπερβολική υγρασία ή είναι εμβρεγμένο:

• Ελέγξτε τον ωρομετρητή για να βεβαιωθείτε ότι ο πραγματικός αριθμός των ωρών θεραπείας 
που χορηγείται αντιστοιχεί στον αριθμό των συνιστώμενων ωρών θεραπείας. Διαπιστώστε τους 
λόγους για τους οποίους υπάρχει ελλειμματική θεραπεία και διορθώστε την κατάσταση.

• Ο όγκος του εξιδρώματος θα πρέπει να μειώνεται σταδιακά, καθώς τα εξωκυττάρια υπολείμματα 
έρχονται σε ισορροπία. Οι σταθερά μεγάλοι όγκοι εξιδρώματος μπορεί να σηματοδοτούν μόλυνση 
ή άλλες επιπλοκές και θα πρέπει να αξιολογούνται από τον ιατρό που έκανε τη συνταγογράφηση.

• Καθορίστε εάν υπάρχει λανθάνουσα μόλυνση.

• Αυξήστε τις ρυθμίσεις πίεσης σε προσαυξήσεις των 25 mmHg εάν η παροχέτευση αυξηθεί.

• Καθορίστε εάν σε κάποιο σημείο υπάρχει διαρροή από τη σφράγιση, η οποία μπορεί να εμποδίζει 
την αποτελεσματική απομάκρυνση του εξιδρώματος.

• Αξιολογήστε την τεχνική επίδεσης.

• Αξιολογήστε την ύπαρξη ανάγκης γεφύρωσης του επιθέματος SensaT.R.A.C.™ μακριά από το τραύμα.

• Προστατεύστε τον περιβάλλοντα ιστό με οθόνιο V.A.C.® ή υδροκολλοειδές.

• Απομονώστε την παροχέτευση του τραύματος από το περιτραυματικό δέρμα (ανατρέξτε στη 
σελίδα 14 για συγκεκριμένες πληροφορίες).

• Καθορίστε εάν έχει γίνει επαρκής ανακούφιση φορτίου στον ασθενή ή εάν υπάρχει ενδεχόμενο 
για εξωτερική πίεση στο τραύμα/τον επίδεσμο, η οποία μπορεί να προκαλέσει την εξώθηση του 
εξιδρώματος από το τραύμα πάνω στο περιτραυματικό δέρμα. 
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ΟΣΜΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

Τα τραύματα που λαμβάνουν θεραπεία V.A.C.® μπορεί να έχουν μια οσμή λόγω του αφρώδους υλικού 
και των υγρών στο τραύμα, τα οποία περιέχουν βακτήρια και πρωτεΐνες. Ο τύπος των βακτηρίων και 
των πρωτεϊνών μπορεί να ευθύνεται για τον τύπο και την ένταση της οσμής.

• Το τραύμα πρέπει απαραίτητα να καθαρίζεται πλήρως σε κάθε αλλαγή επιδέσμου προκειμένου να 
μειωθεί το βακτηριακό φορτίο και να ελαχιστοποιηθεί η οσμή.

• Εάν η δυσοσμία συνεχίζεται μετά το διεξοδικό καθαρισμό του τραύματος, αυτό μπορεί να είναι 
σημείο ενδεχόμενης μόλυνσης.

• Το δοχείο V.A.C.® με γέλη Isolyser® μπορεί να μειώσει σημαντικά τις οσμές.

• Ίσως χρειαστεί να αλλάζετε το δοχείο πιο συχνά για να περιορίσετε την οσμή.

• Εάν διαπιστώσετε ότι η μονάδα θεραπείας V.A.C.® είναι η πηγή της οσμής, διακόψτε τη χρήση 
αυτής της μονάδας θεραπείας και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της KCI για αντικατάσταση.
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5 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

ΟΞΕΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΓΕΣ/ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

Η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη φροντίδα ασθενών με οξεία τραυματικά τραύματα, 
συμπεριλαμβανομένων εγκαυμάτων ολικού πάχους και ορθοπεδικών τραυμάτων.

Οι παρακάτω προτεινόμενες ρυθμίσεις βοηθούν τον ιατρό να επιλέξει τα εύρη θεραπείας, σύμφωνα 
με τον τύπο του τραύματος και την εντολή του θεράποντος ιατρού. Τα επιλεγμένα εύρη αποτελούν 
έναν οδηγό με βάση τις τυπικές ρυθμίσεις για κάθε τύπο τραύματος. Οι συνθήκες για τον κάθε ασθενή 
ενδέχεται να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό για να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις για 
κάθε ασθενή.

Επιδιώξεις και στόχοι:

• ενίσχυση του σχηματισμού κοκκιώδους ιστού

• ενίσχυση της αιμάτωσης

• απομάκρυνση υγρών, εξιδρώματος και μολυσματικών υλικών

• υποβοήθηση πρόσληψης κρημνού ή δερματικού μοσχεύματος

Πίνακας 5.1: Συνιστώμενες ρυθμίσεις για οξέα/τραυματικά τραύματα/ 
εγκαύματα μερικού πάχους

Κλινικά ζητήματα

• Η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά το χειρουργικό καθαρισμό για την 
απομάκρυνση μολυσματικού υλικού και την υποβοήθηση του σχηματισμού κοκκιώδους ιστού.

• Η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρουσία ορθοπεδικού εξοπλισμού (ανατρέξτε 
στην ενότητα Ορθοπεδικός εξοπλισμός, σελίδα 32). Οι ιατροί θα πρέπει να βασίζονται στη 
νοσηλευτική/ιατρική κρίση όταν παρατηρούν την ποιότητα του κοκκιώδους ιστού και να 
παραμένουν σε εγρήγορση για σημεία μόλυνσης που μπορεί να υποδεικνύουν υποκείμενη 
οστεομυελίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συμβουλευθείτε το θεράποντα ιατρό.

• Οι τένοντες, οι σύνδεσμοι, τα αιμοφόρα αγγεία, τα όργανα και τα νεύρα (ζωτικές δομές) πρέπει 
να είναι πλήρως καλυμμένα και προστατευμένα πριν από τη χορήγηση της θεραπείας V.A.C.®. 
Η κάλυψη με μυϊκό κρημνό ή άλλο παχύ στρώμα φυσικού ιστού παρέχει την πιο αποτελεσματική 
προστασία. Εάν δεν είναι διαθέσιμη, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης μη συγκολλητικού 
επιδέσμου (σελίδα 23).

Αρχικός 
κύκλος

Επακόλουθος 
κύκλος

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
GranuFoam™

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
WhiteFoam

Διάστημα αλλαγής 
επιδέσμου*

Συνεχής για 
τις πρώτες 
48 ώρες

Εξετάστε το ενδεχό-
μενο διαλείπουσας 
θεραπείας/DPC 
(5 λεπτά ενεργ. / 
2 λεπτά απενεργ.) 
για το υπόλοιπο 
της θεραπείας

125 mmHg 125-175 mmHg 
Αυξήστε σταδιακά 
για μεγαλύτερη 
παροχέτευση

Κάθε 48-72 ώρες, 
τουλάχιστον 3 φορές/
εβδομάδα
Μολυσμένα τραύματα: 
Αξιολογήστε την ανάγκη 
για συχνότερες αλλαγές 
επιδέσμου

* Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την αλλαγή επιδέσμου στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον επίδεσμο V.A.C.®.
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• Το αφρώδες υλικό V.A.C.® μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας πάνω από απορροφήσιμο ή μη 
απορροφήσιμο πλέγμα ή ακέραια περιτονία. Μην τοποθετείτε τον επίδεσμο V.A.C.® πάνω από 
εκτεθειμένα αιμοφόρα αγγεία, όργανα, νεύρα και τένοντες. 
 
Εάν προκύψει ξαφνικά ενεργός αιμορραγία ή εκτεταμένη αιμορραγία κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας V.A.C.® ή εάν παρατηρηθεί έντονο κόκκινο αίμα στη σωλήνωση ή το 
δοχείο, πρέπει να διακόψετε αμέσως τη θεραπεία V.A.C.®, να λάβετε μέτρα για την 
εξάλειψη της αιμορραγίας και να ζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια.

• Για τραύματα με μεγάλες ποσότητες εξιδρώματος, εξετάστε το ενδεχόμενο αύξησης των πιέσεων-
στόχων σε προσαυξήσεις των 25-75 mmHg μέχρι η ποσότητα της παροχέτευσης να μειωθεί 
σταδιακά. Έτσι θα διασφαλιστεί επαρκής απομάκρυνση υγρού και διατήρηση τη σφράγισης του 
επιδέσμου V.A.C.®.

• Συνιστάται συνεχής χορήγηση θεραπείας καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας για ασθενείς που 
αισθάνονται δυσφορία ή χρησιμοποιούν επίδεσμο V.A.C.® WhiteFoam ή όπου το τραύμα περιέχει 
σήραγγες/υποσκαφή ή με κρημνούς και μοσχεύματα.

• Δεν θα πρέπει να ξεκινήσει θεραπεία V.A.C.® σε τραύμα με οστεομυελίτιδα μέχρι το τραύμα να 
καθαριστεί πλήρως χειρουργικά από όλο το νεκρωτικό, μη βιώσιμο ιστό, συμπεριλαμβανομένου 
του μολυσμένου ιστού (εάν είναι απαραίτητο) και έχει ξεκινήσει κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία.

• Σε οξέα τραύματα με εκτεθειμένο οστό ή κατάγματα, το σύστημα V.A.C.® μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση του υγρού και μπορεί να απομακρύνει μολυσματικό υλικό 
δευτεροπαθές στο τραυματικό τραύμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προστατέψτε τα ακέραια οστά με μονό στρώμα μη συγκολλητικού υλικού (σελίδα 23).

• Οι ρυθμίσεις πίεσης με τον επίδεσμο V.A.C.® WhiteFoam θα πρέπει αν είναι τουλάχιστον 
125 mmHg και μεγαλύτερη εφόσον είναι ανεκτή από τον ασθενή.

• Ο επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ συνιστάται για τραυματικά τραύματα με μεγάλα ιστικά ελλείμματα.
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ΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Η θεραπεία V.A.C.® είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση μιας ποικιλίας μεγάλων και μικρών 
τραυμάτων που προκύπτουν από μετεγχειρητικές επιπλοκές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρχές 
της διαχείρισης τραυμάτων αρκούν, με χειρουργικό καθαρισμό και χορήγηση αντιβιοτικών που 
ακολουθούνται από την άμεση εφαρμογή της θεραπείας V.A.C.®.

Αυτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βοηθούν τον ιατρό να επιλέξει από τα προκαθορισμένα 
εύρη θεραπείας, σύμφωνα με τον τύπο του τραύματος και την εντολή του θεράποντος ιατρού. 
Τα επιλεγμένα εύρη αποτελούν έναν οδηγό με βάση τις τυπικές ρυθμίσεις για κάθε τύπο τραύματος. 
Οι συνθήκες για τον κάθε ασθενή ενδέχεται να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε τον ιατρό για να 
επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε ασθενή.

Επιδιώξεις και στόχοι:

• εφαρμογή ελεγχόμενης, τοπικής αρνητικής πίεσης για να τραβηχθούν τα χείλη του τραύματος

• παροχή ενός κλειστού, υγρού περιβάλλοντος για την επούλωση του τραύματος

• ενίσχυση της αιμάτωσης

• απομάκρυνση υγρών, εξιδρώματος και μολυσματικών υλικών

Πίνακας 5.3: Συνιστώμενες ρυθμίσεις για χειρουργικές διανοίξεις τραυμάτων

Κλινικά ζητήματα για διανοιγμένα τραύματα

• Επιλέξτε κατάλληλο τύπο επιδέσμου από αφρώδες υλικό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
τραύματος και το στόχο της θεραπείας (ανατρέξτε στον Πίνακα 1.2, στη σελίδα 22).

• Η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τοποθετημένα ράμματα συγκράτησης, ωστόσο 
σε γενικές γραμμές είναι σημαντική η πρόσβαση και επίδεση του τραύματος σε όλη την έκτασή 
του κάτω και μεταξύ των ραμμάτων.

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να εφαρμόσετε οθόνιο V.A.C.® πάνω από παρακείμενα σημεία 
παροχέτευσης (παρακέντησης) σε περίπτωση που ένας επίδεσμος V.A.C.® που έχει εφαρμοστεί 
σωστά δεν συγκλίνει προς τα μέσα.

• Παρακολουθείτε τα χαρακτηριστικά και τον όγκο του εξιδρώματος από το τραύμα και αναφέρετε 
τυχόν σημαντικές αλλαγές στο θεράποντα ιατρό.

• Η τοποθέτηση και το μέγεθος του αφρώδους υλικού είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη 
βέλτιστων αποτελεσμάτων και αντίστροφης επέκτασης ιστού. Ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνική 
συμπλησίασης χειλέων τραύματος και επίδεσης (σελίδα 33).

Αρχικός 
κύκλος

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
GranuFoam™

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
WhiteFoam

Διάστημα αλλαγής 
επιδέσμου*

Συνεχής για όλη 
τη διάρκεια της 
θεραπείας

125 mmHg 125-175 mmHg 
Αυξήστε σταδιακά

Κάθε 48-72 ώρες, τουλάχιστον 
3 φορές/ εβδομάδα
Μολυσμένα τραύματα: 
Αξιολογήστε την ανάγκη 
για συχνότερες αλλαγές 
επιδέσμου

* Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την αλλαγή επιδέσμου στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον επίδεσμο V.A.C.®.
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• Εάν το έντερο είναι ορατό στη βάση του τραύματος, είναι καλύτερο όταν καταστεί εφικτό 
να τραβήξετε το μείζον επίπλουν προς τα κάτω και πάνω από το ορατό έντερο και έπειτα να 
συνεχίσετε με τη θεραπεία V.A.C.® ως συνήθως. Εάν δεν είναι διαθέσιμο το μείζον επίπλουν, 
ο χειρούργος μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο τοποθέτησης πλέγματος πάνω από το έντερο. 
Ωστόσο η εφαρμογή του αφρώδους υλικού V.A.C.® στο έντερο με την κάλυψη πλέγματος μπορεί 
να παράγει κοκκιώδη ιστό στο έντερο και να προκύψουν συμφύσεις.

• Το αφρώδες υλικό V.A.C.® μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας πάνω από συνθετικό πλέγμα εντός 
κοιλιακών τραυμάτων χωρίς εκτεθειμένα σπλάχνα και μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη 
κοκκιώδους ιστού από τις δομές κάτω από το πλέγμα, με επέκταση προς τα επάνω, διαμέσου του 
πλέγματος εντός της βάσης του τραύματος.

• Η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση στερνικών 
τραυμάτων. Λόγω των ζωτικών δομών που βρίσκονται στη θωρακική κοιλότητα, η θεραπεία 
V.A.C.® θα πρέπει να εφαρμοστεί με τη μέγιστη φροντίδα και επαγρύπνηση.

• Τα επιφανειακά στερνικά τραύματα είναι τραύματα όπου το στέρνο είναι σταθερό και ακέραιο, 
ενώ δεν υπάρχει παρουσία μόλυνσης του οστού. Η διαχείριση αυτών των τραυμάτων γίνεται 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για διανοιγμένα τραύματα.

• Για ασθενείς με βαθιά στερνικά τραύματα (δηλαδή ασθενείς με μεσοθωρακίτιδα ή μόλυνση 
στερνικού τραύματος), οι αλλαγές επιδέσμου θα πρέπει να επιτηρούνται ή να πραγματοποιούνται 
από τον επικεφαλής ιατρό ή ειδικό χειρουργό, κατά προτίμηση καρδιοαγγειοχειρουργικής.

• Πριν από την εφαρμογή της θεραπείας V.A.C.® σε ασθενή με βαθύ στερνικό τραύμα, διαβάστε 
και ακολουθήστε τις πληροφορίες ασφαλείας (σελίδες 7-16), ειδικότερα την Προειδοποίηση 
για την Αιμορραγία στη σελίδα 9.

• Για στερνικά τραύματα, συνιστάται αρχικά η χρήση της χαμηλότερης ρύθμισης αρνητικής 
πίεσης. Πρέπει να παρακολουθείτε στενά καθώς η πίεση θεραπείας αυξάνεται προς την 
πίεση-στόχο, ανάλογα με την ανοχή του ασθενούς.

• Για ασθενείς με ασταθές στέρνο, συνιστάται συνεχής θεραπεία καθ’ όλη την περίοδο 
αντιμετώπισης, προκειμένου να σταθεροποιηθεί το θωρακικό τοίχωμα. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τη σύγκλειση των χειλέων του τραύματος και παρέχει ναρθήκωση, που μπορεί 
να επιτρέψει στον ασθενή να είναι πιο κινητικός και να νιώθει πιο άνετα.

• Για άλλα τραύματα πέραν των διανοιγμένων στερνικών ή κοιλιακών τραυμάτων, μπορούν να 
επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα με διαλείπουσα θεραπεία/θεραπεία DPC μόλις τα επίπεδα του 
εξιδρώματος σταθεροποιηθούν και όπου ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία κοκκιώδους ιστού.

ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να μην είναι κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω από ορισμένα προϊόντα που 
δημιουργούν φραγμό στην αφαίρεση του υγρού. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του προϊόντος 
πριν το χρησιμοποιήσετε με τη θεραπεία V.A.C.®. 

Εφαρμόστε αμέσως επίδεσμο V.A.C.® μετά την τοποθέτηση μοσχεύματος και ξεκινήστε τη θεραπεία 
το συντομότερο δυνατό. Όταν χρησιμοποιείτε επιδέσμους V.A.C.® GranuFoam™, θα πρέπει να 
τοποθετείται μη συγκολλητικός επίδεσμος (σελίδα 23) απευθείας πάνω από το μόσχευμα/ιστό. Γενικά, 
η ρύθμιση πίεσης που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του πυθμένα της λήψης πριν από την 
τοποθέτηση του μοσχεύματος θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά την τοποθέτηση του μοσχεύματος. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχής θεραπεία για την παροχή σταθερής στήριξης.
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Αυτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βοηθούν τον ιατρό να επιλέξει από τα προκαθορισμένα 
εύρη θεραπείας, σύμφωνα με τον τύπο του τραύματος και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. 
Τα επιλεγμένα εύρη αποτελούν έναν οδηγό με βάση τις τυπικές ρυθμίσεις για κάθε τύπο τραύματος. 
Οι συνθήκες για τον κάθε ασθενή ενδέχεται να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό για 
να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε ασθενή.

Επιδιώξεις και στόχοι

• απομάκρυνση υγρού

• προστασία του περιβάλλοντος του τραύματος (π.χ. ελαχιστοποίηση των δυνάμεων διάτμησης) 

• παροχή στήριξης και σταθερότητας για δερματικά μοσχεύματα (μερικού και πλήρους πάχους)

• υποβοήθηση της πρόσληψης κρημνών και δερματικών μοσχευμάτων

Πίνακας 5.4: Συνιστώμενες ρυθμίσεις για δικτυωτά μοσχεύματα και υποκατάστατα δέρματος

Συνιστώμενη διαδικασία εφαρμογής επιδέσμου  V.A.C.®  μετά την τοποθέτηση μοσχεύματος:

1. Επιλέξτε ένα μονό στρώμα μη συγκολλητικού επιδέσμου (σελίδα 23) (δεν απαιτείται εάν 
χρησιμοποιείται επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam).

2. Κόψτε το μη συγκολλητικό υλικό στο μέγεθος της περιοχής με το μόσχευμα συν τουλάχιστον 
ένα περιθώριο 1 cm, (δηλαδή ώστε να εκτείνεται περίπου 1 cm από τη γραμμή συρραφής), 
και τοποθετήστε πάνω από το μόσχευμα.

3. Κόψτε τον επίδεσμο V.A.C.® GranuFoam™ στο ίδιο μέγεθος με το μη συγκολλητικό υλικό και 
τοποθετήστε τον με απαλές κινήσεις πάνω στο μη συγκολλητικό στρώμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη 
σταθεροποίηση δερματικών μοσχευμάτων. Δεν απαιτείται μη συγκολλητικός επίδεσμος (σελίδα 23) 
όταν χρησιμοποιείται V.A.C.® WhiteFoam. Κόψτε τον επίδεσμο V.A.C.® WhiteFoam στο μέγεθος της 
περιοχής με το μόσχευμα συν περιθώριο 1 cm.

4. Εφαρμόστε οθόνιο V.A.C.® σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον επίδεσμο. 

5. Εφαρμόστε το επίθεμα SensaT.R.A.C.™ και τη σωλήνωση.

6. Ορίστε την αρνητική πίεση στο επιθυμητό επίπεδο, όπως ενδείκνυται στον Πίνακα 5.4.

7. Θα πρέπει να περιμένετε περισσότερη παροχέτευση στη σωλήνωση και το δοχείο κατά τις 
πρώτες 24 ώρες της θεραπείας V.A.C.® μετά την τοποθέτηση του μοσχεύματος. Έπειτα από αυτή 
την περίοδο, η παροχέτευση συνήθως μειώνεται σταδιακά σε σημαντικό βαθμό. Η ύπαρξη 
σημαντικής παροχέτευσης στη σωλήνωση μετά την τοποθέτηση του μοσχεύματος μπορεί να 
υποδεικνύει επιπλοκή κάτω από το αφρώδες υλικό. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη μόλυνσης, 
αφαιρέστε τον επίδεσμο V.A.C.® και αξιολογήστε το τραύμα.

Αρχικός κύκλος Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
GranuFoam™*

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
WhiteFoam

Διάστημα αλλαγής 
επιδέσμου

Συνεχής για όλη τη 
διάρκεια της 
θεραπείας

75-125 mmHg 125 mmHg
Αυξήστε σταδιακά 
για μεγαλύτερη 
παροχέτευση

Αφαιρέστε τον επίδεσμο μετά από 
4-5 ημέρες όταν χρησιμοποιείται 
αφρώδες υλικό (η παροχέτευση θα 
πρέπει να μειωθεί σταδιακά πριν 
από την αφαίρεση)

* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πίεση 75 mmHg σε περιοχές που δεν πρόκειται να υποβληθούν σε δυνάμεις διάτμησης εάν ο ασθενής νιώθει επίμονο 
πόνο σε υψηλότερες πιέσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πίεση 125 mmHg σε εξαιρετικά καμπυλωτές περιοχές, όπου υφίστανται δυνάμεις διάτμησης. 
Οι υψηλότερες πιέσεις μπορεί να συγκρατήσουν το μόσχευμα πιο σταθερά στη θέση του.
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ΕΛΚΗ ΑΠΟ ΠΙΕΣΗ

Για τη διαχείριση ελκών από πίεση ολικού πάχους (στάδια 3 και 4), η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε ως οριστική θεραπεία είτε για τη βελτιστοποίηση του πυθμένα του τραύματος 
πριν από τη χειρουργική σύγκλειση.

Αυτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βοηθούν τον ιατρό να επιλέξει από τα προκαθορισμένα εύρη 
θεραπείας, σύμφωνα με τον τύπο του τραύματος και την εντολή του θεράποντος ιατρού. Τα επιλεγμένα 
εύρη αποτελούν έναν οδηγό με βάση τις τυπικές ρυθμίσεις για κάθε τύπο τραύματος. Οι συνθήκες για 
τον κάθε ασθενή ενδέχεται να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό για να επαληθεύσετε τις 
ρυθμίσεις για κάθε ασθενή.

Επιδιώξεις και στόχοι

• ενίσχυση του σχηματισμού κοκκιώδους ιστού

• ενίσχυση της αιμάτωσης

• παροχή ενός κλειστού, υγρού περιβάλλοντος για την επούλωση του τραύματος

• διαχείριση του περιβάλλοντος του τραύματος

Πίνακας 5.5: Συνιστώμενες ρυθμίσεις για έλκη από πίεση

Κλινικά ζητήματα

• Όλοι οι ασθενείς χρειάζονται λεπτομερή ιατρική και διατροφική αξιολόγηση. Όποιοι παράγοντες 
ενδέχεται να επηρεάσουν την αιτιολογία ή/και την επούλωση πρέπει να αντιμετωπιστούν, 
ιδιαίτερα η παροχή επαρκούς διατροφής και κατάλληλης ανακούφισης της πίεσης.

• Η θεραπεία V.A.C.® δεν αποτελεί εργαλείο καθαρισμού, ούτε υποκατάστατο για τον 
αποτελεσματικό χειρουργικό ή/και άλλης μορφής καθαρισμό.

• Εάν το δέρμα του ασθενούς δεν μπορεί να ανεχτεί συχνές αλλαγές του επιδέσμου, ίσως να μην 
είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί ολόκληρο το οθόνιο. Αντίθετα, κόψτε το οθόνιο γύρω από το 
αφρώδες υλικό, αφαιρέστε το αφρώδες υλικό, καταιονήστε το τραύμα σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ιατρού, έπειτα αντικαταστήστε το αφρώδες υλικό και επανασφραγίστε με ένα πρόσθετο 
τεμάχιο οθονίου. Το οθόνιο V.A.C.® γύρω από την περιτραυματική περιοχή μπορεί να παραμείνει 
για μία πρόσθετη αλλαγή επιδέσμου.

• Η χρήση πολλαπλών στρωμάτων οθονίου V.A.C.® μπορεί να μειώσει το ρυθμό απορρόφησης της 
υγρασίας, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμβρέγματος, ιδιαίτερα στην περίπτωση 
μικρών τραυμάτων, των κάτω άκρων ή περιοχών που φέρουν βάρος.

• Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποτραπεί ο τραυματισμός ή/και η πίεση κατά την 
τοποθέτηση της σωλήνωσης V.A.C.®, ιδιαίτερα πάνω από προεξοχές οστών. Εξετάστε το 
ενδεχόμενο της γεφύρωσης (ανατρέξτε στη σελίδα 28).

Αρχικός 
κύκλος

Επακόλουθος 
κύκλος

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
GranuFoam™

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
WhiteFoam

Διάστημα αλλαγής 
επιδέσμου*

Συνεχής για 
τις πρώτες 
48 ώρες

Εξετάστε το ενδεχό-
μενο διαλείπουσας 
θεραπείας/DPC 
(5 λεπτά ενεργ. / 
2 λεπτά απενεργ.) 
για το υπόλοιπο της 
θεραπείας

125 mmHg 125-175 mmHg 
Αυξήστε σταδιακά 
για μεγαλύτερη 
παροχέτευση

Κάθε 48-72 ώρες, 
τουλάχιστον 3 φορές/ 
εβδομάδα
Μολυσμένα τραύματα: 
Αξιολογήστε την ανάγκη 
για συχνότερες αλλαγές 
επιδέσμου

* Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την αλλαγή επιδέσμου στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον επίδεσμο V.A.C.®.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΛΚΟΣ ΑΠΟ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.®

Niezgoda et al (2006). The effective management of pressure ulcers. Advances in Skin and Wound Care. 
Volume 19, Supplement 1, σελίδα 6.

• Αξιολόγηση ασθενούς και 
τραύματος

• Κατάλληλες εξετάσεις και 
ιατρικές γνωματεύσεις

• Αντιμετώπιση μόλυνσης

• Διατροφή
• Έλεγχος συστηματικής λοίμωξης 
• Εκπαίδευση
• Οργάνωση πόρων και φροντιστών 
• Διόρθωση αιτιολογιών 

α. Ανακούφιση πίεσης
β. Μείωση διάτμησης/τριβής 
γ. Έλεγχος υγρασίας 
δ. Έλεγχος σπαστικότητας 

Εξέταση του ενδεχόμενου για περαιτέρω βελτιστοποίηση

Χειρουργικός 
καθαρισμός 

νεκρωτικού ιστού

Έναρξη 
συνεχιζόμενης 

βελτιστοποίησης 
δέκτη

Στάδιο III και IVΤαξινόμησηΣτάδιο I και II

Έναρξη τυπικών 
θεραπειών 

(κατευθυντήριες 
οδηγίες NPUAP, 
WOCN, EPUAP, 

AHCPR)

Ο ασθενής θεωρείται χειρουργικός 
υποψήφιος

Χαρακτηριστικά 
ασθενούς και 

τραύματος 
ευνοϊκά για 

θεραπεία V.A.C.®

Χαρακτηριστικά 
ασθενούς και 
τραύματος μη 

ευνοϊκά για 
θεραπεία V.A.C.®

Έναρξη τυπικών 
θεραπειών 

(κατευθυντήριες 
οδηγίες NPUAP, 
WOCN, EPUAP, 

AHCPR)

Ο ασθενής 
βελτιστοποιήθηκε

Δεν 
βελτιστοποιήθηκε

Έναρξη 
θεραπείας V.A.C.®

Χειρουργική 
αντιμετώπιση

Θεραπεία V.A.C.® 
(για καθυστέρηση)

Επαναξιολόγηση τη 
2η εβδομάδα

Ο ασθενής 
βελτιστοποιήθηκε

Δεν 
βελτιστοποιήθηκε 

ακόμα

Συνέχιση 
θεραπείας V.A.C.®

Επαναξιολόγηση 
τη 2η εβδομάδα

Συνέχιση 
θεραπείας V.A.C.®

Συνέχιση 
θεραπείας V.A.C.®/
αξιολ. κάθε 2 εβδ.

Βελτίωση 
τραύματος

Δυνατότητα 
περιορισμού της 

χειρουργικής 
επέμβασης

Δυνατότητα 
επούλωσης 

τραύματος χωρίς 
χειρουργική 
επέμβαση

Δεν υπάρχει 
βελτίωση

Επούλωση 
τραύματος

Βελτίωση 
τραύματος
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ΕΛΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

Η θεραπεία V.A.C.® χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη διαχείριση των ελκών του 
διαβητικού ποδιού.

Αυτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βοηθούν τον ιατρό να επιλέξει από τα προκαθορισμένα εύρη 
θεραπείας, σύμφωνα με τον τύπο του τραύματος και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Τα επιλεγμένα 
εύρη αποτελούν έναν οδηγό με βάση τις τυπικές ρυθμίσεις για κάθε τύπο τραύματος. Οι συνθήκες για 
τον κάθε ασθενή ενδέχεται να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό για να επαληθεύσετε τις 
ρυθμίσεις για κάθε ασθενή.

Επιδιώξεις και στόχοι

• ενίσχυση του σχηματισμού κοκκιώδους ιστού

• ενίσχυση της αιμάτωσης

• παροχή ενός κλειστού, υγρού περιβάλλοντος για την επούλωση του τραύματος

• διαχείριση του περιβάλλοντος του τραύματος

Πίνακας 5.6: Συνιστώμενες ρυθμίσεις για έλκη του διαβητικού ποδιού

Σύστημα ταξινόμησης διαβητικού ποδιού από το Πανεπιστήμιο του Τέξας (UT)

Αρχικός 
κύκλος

Επακόλουθος 
κύκλος

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
GranuFoam™

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
WhiteFoam

Διάστημα 
αλλαγής 
επιδέσμου*

Συνεχής για 
τις πρώτες 
48 ώρες

Εξετάστε το ενδεχόμενο 
διαλείπουσας 
θεραπείας/DPC 
(5 λεπτά ενεργ. / 
2 λεπτά απενεργ.) 
για το υπόλοιπο 
της θεραπείας

50-125 mmHg** 125-175 mmHg 
Αυξήστε σταδιακά 
για μεγαλύτερη 
παροχέτευση

Κάθε 48-72 ώρες, 
τουλάχιστον 3 φορές/ 
εβδομάδα
Μολυσμένα τραύματα: 
Αξιολογήστε την ανάγκη 
για συχνότερες αλλαγές 
επιδέσμου

* Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την αλλαγή επιδέσμου στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον επίδεσμο V.A.C.®. 

** Προτιμώνται οι υψηλότερες πιέσεις εντός του αναφερόμενου εύρους τιμών για την πίεση-στόχο. Σε περιπτώσεις μη ανοχής, η χρήση 
χαμηλότερης πίεσης αποτελεί επιλογή, ωστόσο βεβαιωθείτε ότι γίνεται ενεργή αφαίρεση του εξιδρώματος.

Το σύστημα ταξινόμησης διαβητικού έλκους από το Πανεπιστήμιο του Τέξας παρέχει μια αναλυτική 
κατηγοριοποίηση, που περιλαμβάνει τη μόλυνση και την ισχαιμία.

Στάδιο Βαθμός 0 Βαθμός I Βαθμός II

Περιλαμβάνεται ως αναφορά για τον αλγόριθμο θεραπείας του διαβητικού ποδιού, στην επόμενη σελίδα. Υπάρχουν και άλλα συστήματα 
ταξινόμησης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, όπως το σύστημα ταξινόμησης κατά Wagner για τα έλκη του διαβητικού ποδιού.

Βαθμός III

Α

Β

Γ

Δ

Κίνδυνος για περαιτέρω 
εξέλκωση σε διαβητικό πόδι 
με προ-εξελκωτική βλάβη ή 
με επουλωμένο έλκος

Παρουσία 
λοίμωξης

Παρουσία 
ισχαιμίας

Παρουσία 
ισχαιμίας και 
λοίμωξης

Επιφανειακό έλκος 
χωρίς συμμετοχή 
τένοντα, κάψας ή 
οστού

Παρουσία 
λοίμωξης

Παρουσία 
ισχαιμίας

Παρουσία 
ισχαιμίας και 
λοίμωξης

Έλκος που διεισδύει 
στον τένοντα ή την 
αρθρική κάψα

Παρουσία 
λοίμωξης

Παρουσία 
ισχαιμίας

Παρουσία 
ισχαιμίας και 
λοίμωξης

Έλκος που 
διεισδύει στο 
οστό

Παρουσία 
λοίμωξης

Παρουσία 
ισχαιμίας

Παρουσία 
ισχαιμίας και 
λοίμωξης
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΛΚΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (ΕΔΠ) ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ V.A.C.®†

† Χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας. Προσαρμογή από Andros 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.
*Σύνθετο ΕΔΠ = > Βαθμός 1 UT, μπορεί να περιλαμβάνει επίσης Βαθμό 1 εάν η θεραπεία για τον ασθενή ήταν ανεπιτυχής, όπως καθορίζεται στις συστάσεις.
**Από τον Ιούλιο 2007, ο κατασκευαστής συνιστά το διάστημα αλλαγής του επιδέσμου να είναι κάθε 48-72 ώρες, όχι λιγότερο από 3 φορές την 
εβδομάδα. Αξιολογήστε το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα αλλαγής του επιδέσμου.
***Από τον Ιούλιο 2007, ο κατασκευαστής συνιστά το διάστημα αλλαγής του επιδέσμου να είναι κάθε 48-72 ώρες, όχι λιγότερο από 3 φορές την 
εβδομάδα. Τα μολυσμένα τραύματα πρέπει να παρακολουθούνται συχνά και πολύ στενά. Για τα τραύματα αυτά, η αλλαγή των επιδέσμων ενδέχεται 
να απαιτείται συχνότερα από τις 48-72 ώρες. Τα διαστήματα αλλαγής επιδέσμων θα πρέπει να βασίζονται στη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης 
του τραύματος και της κλινικής εικόνας του ασθενούς και όχι σε ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα.

ΤΡ
Α

ΥΜ
Α

ΕΠ
Ο

ΥΛ
Ω

ΣΗ
 

ΤΡ
Α

ΥΜ
ΑΤ

Ο
Σ

Βα
θμ

ός
 1

 U
T

 Β
αθ

μό
ς 

1 
U

T

Επ
αν

αξ
ιο

λό
γη

ση
 

θε
ρα

πε
ία

ς

Μ
ολ

υσ
μέ

νο
 τ

ρα
ύμ

α

Μ
η 

μο
λυ

σμ
έν

ο 
τρ

αύ
μα

Α
λλ

αγ
ές

 ε
πι

δέ
σμ

ου
 

κά
θε

 4
8-

72
 ώ

ρε
ς*

**

Ια
τρ

ικ
ή 

αξ
ιο

λό
γη

ση
 

Κα
τά

λλ
ηλ

ος
 

επ
ίδ

εσ
μο

ς 
Αν

ακ
ού

φ
ισ

η

Επ
αν

αγ
γε

ίω
ση

, ό
πω

ς 
απ

αι
τε

ίτ
αι

Έλ
εγ

χο
ς 

τη
ς 

μό
λυ

νσ
ης

, 
όπ

ω
ς 

απ
αι

τε
ίτ

αι

Συ
νέ

χι
ση

 τρ
έχ

ον
το

ς 
θε

ρα
πε

υτ
ικ

ού
 

σχ
ήμ

ατ
ος

Εξ
έλ

ιξ
η 

πρ
ος

 
επ

ού
λω

ση
 σ

τι
ς 

30
 η

μέ
ρε

ς

Α
σθ

εν
ής

 μ
ε 

σύ
νθ

ετ
ο 

ΕΔ
Π

*

Εξ
έτ

ασ
η 

χο
ρή

γη
ση

ς 
θε

ρα
πε

ία
ς V

.A
.C

.®

Συ
νέ

χι
ση

 
θε

ρα
πε

ία
ς V

.A
.C

.®

Επ
αν

αξ
ιο

λό
γη

ση
 

τρ
αύ

μα
το

ς 
με

τά
 α

πό
 

24
 ώ

ρε
ς

Ό
χι

 υ
πε

ρβ
ολ

ικ
ό 

έμ
βρ

εγ
μα

/μ
όλ

υν
ση

Α
λλ

αγ
ές

 ε
πι

δέ
σμ

ου
 

κά
θε

 4
8 

ώ
ρε

ς*
*

Υπ
ερ

βο
λι

κό
 

έμ
βρ

εγ
μα

/μ
όλ

υν
ση

Δ
εν

 υ
πά

ρχ
ει

 ε
ξέ

λι
ξη

 
πρ

ος
 ε

πο
ύλ

ω
ση

στ
ις

 3
0 

ημ
έρ

ες

Επ
αν

αξ
ιο

λό
γη

ση
 

κά
θε

 ε
βδ

ομ
άδ

α

Επ
αν

αξ
ιο

λό
γη

ση
 

κά
θε

 2
-4

 ε
βδ

ομ
άδ

ες



52  

ΚΛΙΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

• Όπως και με οποιαδήποτε θεραπεία για τα έλκη του διαβητικού ποδιού, η επιτυχία εξαρτάται 
από την ακριβή διάγνωση και τη διαχείριση της υποκείμενης νόσου, σε συνδυασμό με τον 
αποτελεσματικό χειρουργικό καθαρισμό μη βιώσιμου ιστού.

• Η ανακούφιση φορτίου είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της επούλωσης ελκών 
διαβητικού ποδιού.

• Η πρώιμη αναγνώριση και η άμεση θεραπεία της μόλυνσης είναι ουσιώδεις για την αποτροπή των 
επιπλοκών. Σε ασθενείς με διαβήτη, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, καθώς τα τυπικά σημεία, όπως 
πόνος, ερύθημα, θερμότητα και εμπύωση, μπορεί να απουσιάζουν ή να είναι μειωμένα.

• Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο ειδικών τεχνικών επίδεσης (ανατρέξτε στην ενότητα 
Τραύματα άκρου ποδός, σελίδες 31-32).

ΕΛΚΗ ΑΠΟ ΦΛΕΒΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στη διαχείριση των ελκών από  
φλεβική ανεπάρκεια.

Αυτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βοηθούν τον ιατρό να επιλέξει από τα προκαθορισμένα εύρη θεραπείας, 
σύμφωνα με τον τύπο του τραύματος και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Τα επιλεγμένα εύρη 
αποτελούν έναν οδηγό με βάση τις τυπικές ρυθμίσεις για κάθε τύπο τραύματος. Οι συνθήκες για τον κάθε 
ασθενή ενδέχεται να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό για να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις 
για κάθε ασθενή.

Επιδιώξεις και στόχοι

• μείωση του οιδήματος

• ενίσχυση της αιμάτωσης

• απομάκρυνση του εξιδρώματος από το τραύμα

• ενίσχυση του σχηματισμού κοκκιώδους ιστού

• παροχή ενός κλειστού, υγρού περιβάλλοντος για την επούλωση του τραύματος

Πίνακας 5.7: Συνιστώμενες ρυθμίσεις για έλκη από φλεβική ανεπάρκεια

Η χρήση συνταγογραφούμενου ιματισμού συμπίεσης ή ελαστικών επιδέσμων είναι συνηθισμένη στη 
θεραπεία των ελκών από φλεβική ανεπάρκεια. Η θεραπεία της υποκείμενης παθολογίας σε αυτά τα 
έλκη είναι σημαντική και δεν αντενδείκνυται όταν χρησιμοποιείται η θεραπεία V.A.C.®. Λάβετε μέτρα 
για να βεβαιωθείτε ότι η χρήση της θεραπείας V.A.C.® υπό ιματισμό συμπίεσης ή ελαστικό επίδεσμο 
δεν θα προκαλέσει σημεία πίεσης που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσφορία του ασθενούς 
ή τη φθορά του ιστού. Μην τοποθετείτε το επίθεμα SensaT.R.A.C.™ κάτω από οποιαδήποτε μορφή 
ιματισμού συμπίεσης ή ελαστικού επιδέσμου. Τοποθετείτε τους επιδέσμους V.A.C.® κάτω από τέτοιου 
είδους ιματισμό ή ελαστικούς επιδέσμους.

Αρχικός 
κύκλος

Επακόλουθος 
κύκλος

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
GranuFoam™

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
WhiteFoam

Διάστημα αλλαγής 
επιδέσμου*

Συνεχής 
θεραπεία

Συνεχής 
θεραπεία 
(τα τραύματα 
τείνουν να 
είναι πολύ 
εξιδρωματικά)

125-175 mmHg** 150-175 mmHg Κάθε 48-72 ώρες, τουλάχιστον 
3 φορές/εβδομάδα
Μολυσμένα τραύματα: 
Αξιολογήστε την ανάγκη 
για συχνότερες αλλαγές 
επιδέσμου

* Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την αλλαγή επιδέσμου στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον επίδεσμο V.A.C.®

** Ανατρέξτε στην ενότητα «Vertical Bridge Placement and Moderate to Highly Exudating Wounds» (Κατακόρυφη τοποθέτηση γέφυρας και μέτρια 
έως πολύ εξιδρωματικά τραύματα), στις οδηγίες χρήσης για τον επίδεσμο-γέφυρα V.A.C.® GranuFoam™/επίδεσμο-γέφυρα XG V.A.C.® GranuFoam™. 
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XΡΟΝΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

H θεραπεία V.A.C.® μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως οριστική θεραπεία είτε για τη βελτιστοποίηση 
του πυθμένα του τραύματος πριν από τη χειρουργική σύγκλειση.

Αυτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βοηθούν τον ιατρό να επιλέξει από τα προκαθορισμένα 
εύρη θεραπείας, σύμφωνα με τον τύπο του τραύματος και την εντολή του θεράποντος ιατρού. 
Τα επιλεγμένα εύρη αποτελούν έναν οδηγό με βάση τις τυπικές ρυθμίσεις για κάθε τύπο τραύματος. 
Οι συνθήκες για τον κάθε ασθενή ενδέχεται να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό για να 
επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε ασθενή.

Επιδιώξεις και στόχοι

• ενίσχυση του σχηματισμού κοκκιώδους ιστού

• ενίσχυση της αιμάτωσης

• παροχή ενός κλειστού, υγρού περιβάλλοντος για την επούλωση του τραύματος

• διαχείριση του περιβάλλοντος του τραύματος

Πίνακας 5.8: Συνιστώμενες ρυθμίσεις για χρόνια τραύματα

Κλινικά ζητήματα

• Στα χρόνια τραύματα όπου η διάγνωση είναι αβέβαιη, συνιστάται να πραγματοποιείται βιοψία 
ιστού για ιστολογική εξέταση ή άλλες οριστικές εξετάσεις.

• Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η υποκείμενη αιτιολογία και να εφαρμοστούν σχετικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση των διεργασιών της υποκείμενης νόσου.

• Τα χρόνια τραύματα μπορεί να ωφεληθούν από επιθετικό χειρουργικό καθαρισμό του μαλακού 
ιστού για την αφαίρεση επιθηλιακών κυττάρων που μπορεί να έχουν μεταναστεύσει πάνω στην 
επιφάνεια του τραύματος, το συριγγώδη πόρο ή τη σήραγγα.

• Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποτραπεί ο περαιτέρω τραυματισμός ή/και η πίεση κατά την 
τοποθέτηση της σωλήνωσης V.A.C.®, ιδιαίτερα πάνω από προεξοχές οστών.

• Εάν το δέρμα του ασθενούς δεν μπορεί να ανεχτεί τις συχνές αλλαγές επιδέσμου και το οθόνιο 
γύρω από το τραύμα είναι ακέραιο, μπορείτε να κόψετε το οθόνιο γύρω από το αφρώδες υλικό, 
να αφαιρέσετε το αφρώδες υλικό, να καθαρίσετε το τραύμα όπως έχει παραγγελθεί, έπειτα να 
αντικαταστήσετε το αφρώδες υλικό και το οθόνιο. Το οθόνιο στην περιτραυματική περιοχή 
μπορεί να παραμείνει για μία πρόσθετη αλλαγή επιδέσμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση πολλαπλών στρωμάτων οθονίου V.A.C.® μπορεί να μειώσει το ρυθμό 
απορρόφησης της υγρασίας, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμβρέγματος, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση μικρών τραυμάτων, των κάτω άκρων ή περιοχών που φέρουν βάρος.

Αρχικός 
κύκλος

Επακόλουθος 
κύκλος

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
GranuFoam™

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
WhiteFoam

Διάστημα αλλαγής 
επιδέσμου*

Συνεχής για 
τις πρώτες 
48 ώρες

Εξετάστε το ενδεχόμενο 
διαλείπουσας θεραπείας/
DPC (5 λεπτά ενεργ. / 
2 λεπτά απενεργ.) για το 
υπόλοιπο της θεραπείας

50-125 mmHg** 125-175 mmHg 
Αυξήστε σταδιακά 
για μεγαλύτερη 
παροχέτευση

Κάθε 48-72 ώρες, 
τουλάχιστον 
3 φορές/εβδομάδα 
Μολυσμένα τραύματα: 
Αξιολογήστε την ανάγκη 
για συχνότερες αλλαγές 
επιδέσμου

* Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την αλλαγή επιδέσμου στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον επίδεσμο V.A.C.®.

** Προτιμώνται οι υψηλότερες πιέσεις εντός του αναφερόμενου εύρους τιμών για την πίεση-στόχο. Σε περιπτώσεις μη ανοχής, η χρήση 
χαμηλότερης πίεσης αποτελεί επιλογή, ωστόσο βεβαιωθείτε ότι γίνεται ενεργή αφαίρεση του εξιδρώματος.
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ΚΡΗΜΝΟΙ

Η θεραπεία V.A.C.® χρησιμοποιείται σε ασθενή αμέσως μετά την εγχειρητική δημιουργία κρημνού ως 
υποστήριγμα για να διατηρηθεί η θέση των ιστών.

Αυτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βοηθούν τον ιατρό να επιλέξει από τα προκαθορισμένα 
εύρη θεραπείας, σύμφωνα με τον τύπο του τραύματος και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. 
Τα επιλεγμένα εύρη αποτελούν έναν οδηγό με βάση τις τυπικές ρυθμίσεις για κάθε τύπο τραύματος. 
Οι συνθήκες για τον κάθε ασθενή ενδέχεται να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε τον θεράποντα ιατρό για 
να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις για κάθε ασθενή.

Επιδιώξεις και στόχοι

• παροχή στήριξης και σταθερότητας για τον κρημνό

• προστασία του περιβάλλοντος του τραύματος

• αφαίρεση υγρών και εξιδρώματος

• υποβοήθηση της πρόσληψης κρημνών

Πίνακας 5.9: Συνιστώμενες ρυθμίσεις για κρημνούς

Κλινικά ζητήματα

• Μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής υψηλότερων πιέσεων με μεγάλους, ογκώδεις 
κρημνούς ώστε να δημιουργηθεί υποστήριγμα για τον κρημνό.

• Εάν είναι ανάγκη να αξιολογηθεί ο κρημνός για σημεία ισχαιμίας ή μόλυνσης και ο κρημνός 
πρέπει να επιθεωρηθεί κατά τη θεραπεία, κόψτε τον επίδεσμο V.A.C.® GranuFoam™ στη μέση πριν 
τον εφαρμόσετε και τοποθετήστε το οθόνιο σε λωρίδες, με τη μία λωρίδα απευθείας πάνω από 
την περιοχή όπου συναντώνται τα δύο μισά του αφρώδους υλικού. Εάν αφαιρεθεί αυτή η λωρίδα 
οθονίου, ο ιατρός μπορεί να διαχωρίσει με απαλές κινήσεις το αφρώδες υλικό, για να επιθεωρήσει 
τον υποκείμενο ιστό. Αφού επιθεωρήσετε τον κρημνό, τοποθετήστε τα τεμάχια του αφρώδους 
υλικού ξανά μαζί, επανασφραγίστε με πρόσθετη λωρίδα οθονίου και συνεχίστε τη θεραπεία.

Αρχικός 
κύκλος

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
GranuFoam™

Πίεση-στόχος για 
επίδεσμο V.A.C.® 
WhiteFoam

Διάστημα αλλαγής 
επιδέσμου

Συνεχής για όλη 
τη διάρκεια της 
θεραπείας

125-150 mmHg 125-175 mmHg
Αυξήστε σταδιακά την 
πίεση θεραπείας για 
διαχείριση της αύξησης 
της παροχέτευσης

Αφαιρέστε τον επίδεσμο 
72 ώρες μετεγχειρητικά. 
Για επιπλοκές ή 
μολυσμένα τραύματα, 
αξιολογήστε την ανάγκη 
για συχνότερες αλλαγές 
επιδέσμου.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΚΡΗΜΝΟ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ V.A.C.® 

1. Συρράψτε τον κρημνό στη θέση του χρησιμοποιώντας ένα τρίτο λιγότερα ράμματα από το 
συνηθισμένο. Η μεγαλύτερη ενδιάμεση απόσταση θα επιτρέψει στη θεραπεία V.A.C.® να αφαιρέσει 
το υγρό διαμέσου της γραμμής συρραφής.

2. Τοποθετήστε μονό στρώμα οθονίου V.A.C.® ή άλλο ημιαποφρακτικό φραγμό, όπως 
υδροκολλοειδή επίδεσμο ή συγκολλητικό επίδεσμο μεμβράνης διαπερατό στην υγρασία, πάνω 
από την ακέραια επιδερμίδα στον κρημνό και στην αντίθετη πλευρά της γραμμής συρραφής 
(Εικ. 1). Τοποθετήστε μονό στρώμα μη συγκολλητικού επιδέσμου (σελίδα 23) πάνω από την 
εκτεθειμένη γραμμή συρραφής (Εικ. 2).

3. Εάν ο πυθμένας της λήψης παρουσιάζει έντονη εξίδρωση, κόψτε μια λεπτή λωρίδα επιδέσμου 
V.A.C.® WhiteFoam (Εικ. 3) και τοποθετήστε την κάτω από τον κρημνό, μεταξύ των ραμμάτων, 
ώστε να απορροφηθεί το υγρό από το εσωτερικό του κρημνού. Βεβαιωθείτε ότι ο επίδεσμος 
V.A.C.® WhiteFoam και ο επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ επικοινωνούν απευθείας.

4. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος επιδέσμου V.A.C.® GranuFoam™ για να καλύψετε ολόκληρο τον 
κρημνό (Εικ. 4), συμπεριλαμβανομένης της γραμμής συρραφής και 2-3 cm πέρα από τον κρημνό. 
Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή που καλύπτεται από το αφρώδες υλικό είναι προστατευμένο ακέραιο 
δέρμα (βήμα 2 παραπάνω).

5. Προετοιμάστε και εφαρμόστε το οθόνιο V.A.C.® πάνω από το αφρώδες υλικό. Εφαρμόστε ένα 
επίθεμα SensaT.R.A.C.™ και συνδέστε το στη σωλήνωση του δοχείου.

6. Ξεκινήστε θεραπεία στη συνεχή ρύθμιση, όπως υποδεικνύεται στον Πίνακα 5.9.

7. Για την αφαίρεση του οθονίου V.A.C.® απαιτείται τέντωμα (τράβηγμα) από το πλάι του οθονίου, 
προκειμένου να μην ανασηκωθεί ο κρημνός.

Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4Εικ. 1

ημιαποφρακτικός 
φραγμός μη συγκολλητική επιφάνεια Γάζα V.A.C.® WhiteFoam V.A.C.® GranuFoam™
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ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ

Σε ορισμένες περιστάσεις, η θεραπεία V.A.C.® μπορεί να ενισχύσει την επούλωση των τραυμάτων με 
εντερικό συρίγγιο. Εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο θεραπείας V.A.C.® για εντερικά συρίγγια, συνιστάται 
να αναζητήσετε υποστήριξη από ειδικευμένο ιατρό. Η θεραπεία V.A.C.® δεν συνιστάται ή δεν έχει 
σχεδιαστεί για τη διαχείριση ή τον περιορισμό εκκρίσεων συριγγίων, αλλά αποτελεί βοήθημα για την 
επούλωση τραυμάτων εντός και γύρω από το συρίγγιο.

Ο στόχος της θεραπείας εξαρτάται από το εάν το συρίγγιο που αντιμετωπίζεται είναι οξύ ή χρόνιο.

• Στην περίπτωση οξέος συριγγίου, στόχος είναι η ενίσχυση της επούλωσης του τραύματος, ώστε 
να καταστεί δυνατή η σύγκλειση του οξέος εντερικού συριγγίου.

• Στην περίπτωση χρόνιου συριγγίου, το περιεδρικό συρίγγιο απομονώνεται από το περιβάλλον 
ή παρακείμενο κοιλιακό τραύμα και στο τραύμα εφαρμόζεται θεραπεία V.A.C.®. Οι εκκρίσεις 
από το συρίγγιο οδηγούνται σε άλλο σύστημα περιορισμού. Αυτό εξασφαλίζει χρόνο ώστε να 
σταθεροποιηθεί η συνολική υγεία του ασθενούς και να λάβει χώρα επαρκής επούλωση που θα 
καταστήσει δυνατή την επακόλουθη χειρουργική επιδιόρθωση.

Διαχείριση συριγγίου

Επιλογή υποψηφίου οξέος περιστατικού 

• Εντερικό συρίγγιο 
•  Οξύς σχηματισμός: Καμία ένδειξη επιθηλιακών 

κυττάρων/δημιουργίας νέου ιστού στο άνοιγμα του συριγγίου
• Το άνοιγμα του συριγγίου πρέπει να είναι εύκολα ορατό και 

προσβάσιμο 
• Τίποτα από το στόμα 
• Ολική παρεντερική διατροφή 
• Ελάχιστες έως μέτριες ποσότητες εκκρίσεων 
• Οι εκκρίσεις έχουν λεπτή έως ελαφρώς ιξώδη σύσταση

Επιλογή υποψήφιου χρόνιου περιστατικού

• Εντερικό συρίγγιο - μη χειρουργικός υποψήφιος
• Χρόνιος σχηματισμός: Ενδείξεις επιθηλιακών 

κυττάρων/δημιουργία νέου ιστού (επιθηλιοποίηση) 
• Το στόμιο του συριγγίου πρέπει να είναι εύκολα ορατό 

και προσβάσιμο
• Τίποτα από το στόμα 
• Ολική παρεντερική διατροφή 
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Οδηγίες για εντερικό συρίγγιο

I. Οξύ εντερικό συρίγγιο εντός ενός τραύματος (σύνθετο)

1. Καλύψτε το στόμιο του συριγγίου με 2-3 στρώματα βαζελινούχου γάζας.

2. Καταιονήστε διεξοδικά και καθαρίστε το κοιλιακό τραύμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού 
ή το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

3. Αφαιρέστε τα στρώματα της βαζελινούχου γάζας από το στόμιο του συριγγίου.

4. Καλύψτε το στόμιο του συριγγίου με μονό στρώμα μη συγκολλητικού υλικού (σελίδα 23).

5. Καλύψτε όλες τις περιοχές εκτεθειμένων εντέρων ή άλλων οργάνων με πολλαπλά στρώματα μη 
συγκολλητικού υλικού (σελίδα 23).

6. Κόψτε ένα τεμάχιο επιδέσμου V.A.C.® WhiteFoam σε μέγεθος 1-2 cm μεγαλύτερο από το στόμιο 
του συριγγίου. Εφαρμόστε το τεμάχιο του επιδέσμου V.A.C.® WhiteFoam απευθείας πάνω από το μη 
συγκολλητικό υλικό στο στόμιο του συριγγίου. Το αφρώδες υλικό θα πρέπει να εκτείνεται 1-2 cm 
πέρα από το στόμιο του συριγγίου.

7. Κόψτε και τοποθετήστε με απαλές κινήσεις τον επίδεσμο V.A.C.® GranuFoam™ μέσα στο 
εναπομένον τραύμα. Βεβαιωθείτε ότι ο επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ είναι σε άμεση επαφή με 
τον επίδεσμο V.A.C.® WhiteFoam. Ο επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ μπορεί επίσης να τοποθετηθεί 
απευθείας πάνω από τον επίδεσμο V.A.C.® WhiteFoam.

8. Μετρήστε το μέγεθος, περικόψτε και εφαρμόστε το οθόνιο για να καλύψετε ολόκληρο τον 
επίδεσμο από αφρώδες υλικό, καθώς επίσης ένα πρόσθετο περιθώριο 3-5 cm.

9. Ανοίξτε κόβοντας μια στρογγυλή οπή 2,5 cm στο οθόνιο ΑΚΡΙΒΩΣ πάνω από την θέση του 
στομίου του συριγγίου.

10. Εφαρμόστε το επίθεμα SensaT.R.A.C.™.

11. Ξεκινήστε την πίεση εφαρμόζοντας αρνητική πίεση στα 125 mmHg ή ανάλογα με την εντολή 
του ιατρού.

12. Χρησιμοποιήστε συνεχή θεραπεία καθ’ όλη τη διαδικασία αντιμετώπισης.

Εικ. 1 Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 4 Εικ. 5

Στόμιο 
συριγγί-
ου

μη 
συγκολ-
λητικός 
επίδε-
σμος
μη 
συγκολ-
λητικός 
επίδε-
σμος

Επίδεσμος 
V.A.C.® 
GranuFoam™

Επίδεσμος 
V.A.C.® 
WhiteFoam

Επίθεμα 
Sensa-
T.R.A.C.™

Οθόνιο 
V.A.C.®

Επίθεμα 
Sensa-
T.R.A.C.™
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13. Εάν παρατηρηθούν εκκρίσεις στη σωλήνωση μετά την έναρξη της αρνητικής πίεσης:

α. Αυξήστε την πίεση σε προσαυξήσεις των 25 mmHg για 20-30 λεπτά και έπειτα ελέγξτε για την 
ύπαρξη εκκρίσεων.

β. Εάν υπάρχουν ακόμα εκκρίσεις, συνεχίστε να αυξάνετε την πίεση και την παρατήρηση μέχρι 
200 mmHg το μέγιστο, μέχρι να μην υπάρχουν εκκρίσεις στη σωλήνωση.

γ. Εάν η ροή εκκρίσεων εντός της σωλήνωσης συνεχίζεται παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, 
αφαιρέστε τον επίδεσμο θεραπείας V.A.C.® και εξετάστε το ενδεχόμενο εκ νέου εφαρμογής 
του. Ίσως χρειαστεί να εφαρμόσετε ξανά τον επίδεσμο αρκετές φορές για να βρείτε μια 
αποτελεσματική διαδικασία εφαρμογής.

δ. Ένα πρώιμο σημάδι αρχικής συμπλησίασης του συριγγίου είναι η μείωση στην ποσότητα των 
εκκρίσεων.

ε. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια επιτυχημένη διαδικασία, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο εναλλακτικής μεθόδου για τη θεραπεία του ασθενούς.

II. Χρόνιο εντερικό συρίγγιο - Μέθοδος δημιουργίας θυλάκου

1. Καλύψτε το στόμιο του συριγγίου με 2-3 στρώματα βαζελινούχου γάζας.

2. Καταιονήστε διεξοδικά και καθαρίστε το κοιλιακό τραύμα, σύμφωνα με την εντολή του ιατρού 
ή το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

3. Αφαιρέστε τα στρώματα της βαζελινούχου γάζας από το στόμιο του συριγγίου.

4. Περιτυλίξτε βαζελινούχο γάζα γύρω από το στόμιο του συριγγίου, για να απομονώσετε τις 
εκκρίσεις από το τραύμα. Εάν δεν χρησιμοποιείτε βαζελινούχο γάζα, εξετάστε το ενδεχόμενο 
χρήσης δακτυλίων πηκτίνης, καθώς θα μπορούσαν να απομονώσουν τις εκκρίσεις από το τραύμα.

5. Τοποθετήστε ένα τεμάχιο γάζας 2 x 2 πάνω από το στόμιο του συριγγίου για την προσωρινή 
απορρόφηση των εκκρίσεων κατά τη διάρκεια της αρχικής εφαρμογής της θεραπείας V.A.C.®.

6. Καλύψτε όλες τις περιοχές εκτεθειμένων εντέρων ή άλλων οργάνων με πολλαπλά στρώματα μη 
συγκολλητικού υλικού (σελίδα 23).

7. Κόψτε και τοποθετήστε με απαλές κινήσεις τον επίδεσμο V.A.C.® GranuFoam™ μέσα στο 
εναπομένον τραύμα. ΜΗΝ τοποθετείτε αφρώδες υλικό πάνω από το στόμιο του συριγγίου 
ή πάνω από τα προϊόντα.

8. Εφαρμόστε το οθόνιο πάνω από ολόκληρο τον κοιλιακό επίδεσμο.

9. Εφαρμόστε το επίθεμα SensaT.R.A.C.™ σε μια θέση κεντρικά στο τραύμα, αλλά όχι απευθείας 
παρακείμενη στο συρίγγιο.

10. Ξεκινήστε θεραπεία V.A.C.® και βεβαιωθείτε ότι διατηρείται η σφράγιση.

11. Σημάνετε την περιοχή του οθονίου που προσδιορίζει το σημείο του στομίου του συριγγίου.

12. Απενεργοποιήστε την αρνητική πίεση και αφήστε το αφρώδες υλικό να αποσυμπιεστεί.

13. Ανοίξτε κόβοντας με προσοχή ένα άνοιγμα στο οθόνιο που βρίσκεται απευθείας πάνω από τη 
γάζα 2 x 2 και το στόμιο του συριγγίου.

14. Αφαιρέστε τη γάζα 2 x 2, εκθέτοντας το χρόνιο συρίγγιο.

15. Εφαρμόστε ένα δακτύλιο φραγμού ή μια διαμορφώσιμη υδροκολλοειδή πάστα στο οθόνιο, 
περιμετρικά στο στόμιο του συριγγίου. Πιέστε απαλά το οθόνιο γύρω από το συρίγγιο για να 
σφραγίσει με το δακτύλιο φραγμού ή τη διαμορφώσιμη υδροκολλοειδή πάστα. Αυτό ενθαρρύνει 
την αποτελεσματική σφράγιση και την απομόνωση των εκκρίσεων από το περιβάλλον τραύμα.
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16. Ξεκινήστε τη θεραπεία V.A.C.® σε πίεση 100-125 mmHg ή σύμφωνα με την εντολή του ιατρού. 
Παρατηρήστε για τυχόν συμπίεση του αφρώδους υλικού.

17. Εφαρμόστε την επιλεγμένη συσκευή στομίας ή σακούλα ακράτειας κοπράνων, ακολουθώντας 
τις σχετικές οδηγίες, πάνω από το εκτεθειμένο συρίγγιο και τον δακτύλιο ή την πάστα που είχε 
τοποθετηθεί προηγουμένως.

18. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καλά στερεωμένη τη θέση της και ότι το άκρο της είναι επαρκώς 
σφραγισμένο.

19. Χρησιμοποιήστε συνεχή θεραπεία καθ’ όλη τη διαδικασία αντιμετώπισης.

20. Παρακολουθήστε την πρόσληψη και την έξοδο.

21. Εκπαιδεύστε τον ασθενή, όταν είναι δυνατό, ώστε να ειδοποιεί το προσωπικό όταν πρέπει να 
αδειάσει το δοχείο V.A.C.®. 
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6 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ V.A.C.® 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ V.A.C.® ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (HBO)

Όταν ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία V.A.C.® λαμβάνουν τακτικές θεραπείες με υπερβαρικό 
οξυγόνο, ο ιατρικός υπεύθυνος του υπερβαρικού θαλάμου μπορεί να εγκρίνει την αποσύνδεση της 
μονάδας θεραπείας V.A.C.® και του δοχείου από τη σωλήνωση, ώστε οι αλλαγές στην πίεση του θαλάμου να 
περάσουν στη σωλήνωση και τον επίδεσμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται η παρακάτω διαδικασία:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επίδεσμος-γέφυρα V.A.C.® GranuFoam™ περιέχει συμπληρωματικά συνθετικά υλικά και 
ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο.

1. Μη μεταφέρετε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.® σε θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου. Η μονάδα 
θεραπείας V.A.C.® δεν έχει σχεδιαστεί για αυτό το περιβάλλον και θα πρέπει να θεωρείται ότι 
αποτελεί κίνδυνο ανάφλεξης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Ανατρέξτε στην ενότητα 
Θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο (σελίδα 13).

2. Μετά την αποσύνδεση της μονάδας θεραπείας V.A.C.® από τον επίδεσμο/δοχείο, θα πρέπει είτε 
(α) να αντικαταστήσετε τον επίδεσμο V.A.C.® με έναν άλλον επίδεσμο από συμβατό με HBO υλικό κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο είτε (β) να ακολουθήσετε τα βήματα παρακάτω.

3. Κλείστε τους σφιγκτήρες της σωλήνωσης του επιδέσμου και του δοχείου πριν από την 
αποσύνδεση. Αποσυνδέστε τη σωλήνωση του επιδέσμου από τη σωλήνωση του δοχείου. 

4. Ανοίξτε το σφιγκτήρα στη σωλήνωση του επιδέσμου και καλύψτε με στεγνή γάζα. Η σωλήνωση 
στο επίθεμα SensaT.R.A.C.™ δεν πρέπει να συσφίγγεται ή να καλύπτεται κατά τη διάρκεια 
θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφήνετε έναν επίδεσμο V.A.C.® στη 
θέση του χωρίς ενεργό θεραπεία V.A.C.® για περισσότερο από δύο 
ώρες. Εάν η θεραπεία δεν εκτελείται για περισσότερο από δύο ώρες, 
αφαιρέστε τον παλιό επίδεσμο και καταιονήστε το τραύμα. Θα πρέπει 
είτε να εφαρμόσετε έναν νέο επίδεσμο V.A.C.® από μια σφραγισμένη 
αποστειρωμένη συσκευασία και να επανεκκινήσετε τη θεραπεία 
V.A.C.® είτε να εφαρμόσετε έναν εναλλακτικό επίδεσμο, όπως υγρή έως 
νωπή γάζα σε στιγμές εξαιρετικής ανάγκης, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

5. Μετά τη θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο, επανασυνδέστε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.® και 
συνεχίστε τη θεραπεία. Ελέγξτε τον επίδεσμο για διαρροές αέρα και βεβαιωθείτε ότι η σφράγιση 
είναι ακέραιη.
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ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ V.A.C.® ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

• Όταν πραγματοποιούνται ακτινογραφίες, μαγνητική τομογραφία, ακτινοσκόπηση ή εξετάσεις 
με χρώση, η απόφαση για την αφαίρεση του επιδέσμου πρέπει να γίνει από τον ακτινολόγο, 
τον τεχνικό ακτινολόγο ή/και το θεράποντα ιατρό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενημέρωσε τους επαγγελματίες 
υγείας για την πιθανότητα πρόκλησης δυσλειτουργίας ορισμένων εμφυτευμένων ή εξωτερικών 
ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις ακτίνες X που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων υπολογιστικής τομογραφίας. Οι περισσότεροι ασθενείς με ηλεκτρονικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα υποβάλλονται σε υπολογιστικές τομογραφίες χωρίς κάποια ανεπιθύμητη επίπτωση. Ωστόσο, 
ο Οργανισμός έχει λάβει έναν μικρό αριθμό αναφορών για ανεπιθύμητα συμβάντα κατά τα οποία 
υπολογιστικές τομογραφίες ενδέχεται να έχουν προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία ηλεκτρονικών 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων βηματοδοτών, απινιδωτών, νευροδιεγερτών και 
εμφυτευμένων ή εξωτερικών αντλιών έγχυσης. Ο FDA συνεχίζει να διερευνά το ζήτημα και συνεργάζεται 
με τον κατασκευαστή προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινότητα των υπηρεσιών υγείας.

• Στις διαγνωστικές διαδικασίες υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης σκίασης στην περιοχή του 
τραύματος.

• Οι επίδεσμοι και η συνδεδεμένη σωλήνωση μπορούν να παραμείνουν με ασφάλεια στη θέση τους 
για όλες αυτές τις διαδικασίες.

• Ο επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® (όταν χρησιμοποιείται) περιέχει μεταλλικό άργυρο που 
ενδέχεται να δυσχεράνει την απεικόνιση με ορισμένους τρόπους απεικόνισης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ V.A.C.® ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Εάν ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία V.A.C.® πρέπει να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία, 
πρέπει να λαμβάνονται ειδικά υπόψη τα εξής:

• Η μονάδα θεραπείας V.A.C.® δεν είναι ασφαλής για χρήση σε περιβάλλον 
μαγνητικής τομογραφίας. Μη μεταφέρετε τη μονάδα θεραπείας V.A.C.® στο περιβάλλον 
μαγνητικής τομογραφίας (ανατρέξτε στην ενότητα Μαγνητική τομογραφία, σελίδες 12-13).

• Η μεταφορά της μονάδας θεραπείας V.A.C.® σε ενεργό περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας 
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς ή του φροντιστή ή βλάβη στον εξοπλισμό.

• Ο επίδεσμος V.A.C.® μπορεί τυπικά να παραμείνει στον ασθενή με ελάχιστο κίνδυνο σε 
περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας, με την προϋπόθεση ότι η θεραπεία V.A.C.® δεν 
διακόπτεται για περισσότερο από δύο ώρες.

• Ο επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™, ο επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam, το επίθεμα SensaT.R.A.C.™ 
και η σωλήνωση δεν περιέχουν μεταλλικά εξαρτήματα που χρειάζεται να αφαιρεθούν πριν τη 
μαγνητική τομογραφία.

• Έχει καταδειχθεί ότι επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® δεν ενέχει κανένα γνωστό κίνδυνο 
σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας (ανατρέξτε στην ενότητα Μαγνητική τομογραφία, 
σελίδες 12-13).

• Ο ιατρός ή ο ακτινολόγος μπορεί να επιλέξει να αφαιρέσει τον επίδεσμο V.A.C.® πριν από 
την απεικόνιση στην περιοχή όπου βρίσκεται στο τραύμα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να 
εμφανιστούν σκιάσεις.
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.® 

Για όλα τα συστήματα θεραπείας V.A.C.® απαιτείται εντολή ιατρού. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι 
παρακάτω πληροφορίες για έγκριση του ασφαλιστικού φορέα:

• όνομα προϊόντος: θεραπεία KCI V.A.C.® , χωρίς υποκατάστατα

• ακριβής εντόπιση και τύπος τραύματος για τη λήψη θεραπείας

• διαστάσεις τραύματος

• οδηγίες για προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή

• οδηγίες για τον καθαρισμό του τραύματος (καθαριστικό, φυσιολογικός ορός, κ.λπ.)

• ρυθμίσεις θεραπείας (δηλαδή διαλείπουσα/DPC ή συνεχής)

• ρυθμίσεις πίεσης σε mmHg

• διαστήματα αλλαγής επιδέσμου

• επίδεσμοι για χρήση (δηλαδή επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™, επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver®, 
συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι επίδεσμοι ή επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam)

• βοηθητικοί επίδεσμοι για χρήση (μη συγκολλητικά υλικά (σελίδα 23) ή άλλα)

Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαιτούμενα έντυπα έγκρισης για ορισμένους ασφαλιστικούς 
φορείς, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.kci-medical.com.
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

• Ο προγραμματισμός για το εξιτήριο αρχίζει με την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Όταν 
κάποιος ασθενής επιλέγεται για θεραπεία V.A.C.®, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εξιτηρίων/
τον υπεύθυνο περιστατικού αν ο ασθενής έχει αναγνωριστεί ως υποψήφιος για μεταφορά σε 
περιβάλλον λιγότερο εντατικής φροντίδας με τη θεραπεία V.A.C.®.

• Στις εντολές μεταφοράς ή εξιτηρίου συμπεριλάβετε τις εντολές για τη θεραπεία V.A.C.®.

• Συμπεριλάβετε τις τρέχουσες διαστάσεις και την κατάσταση του τραύματος στην αξιολόγηση για 
το εξιτήριο.

• Όταν ένας ασθενής μεταβαίνει από ένα περιβάλλον φροντίδας σε άλλο, η μονάδα θεραπείας V.A.C.® 
χορηγείται πριν από το εξιτήριο ή στο περιβάλλον φροντίδας μετά τη φάση εντατικής φροντίδας.

• Η νέα μονάδα δεν μπορεί να δοθεί στον ασθενεί πριν εγκριθεί από ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα 
ή το νοσηλευτικό ίδρυμα.

• Εάν η μονάδα θεραπείας V.A.C.® μετά τη φάση εντατικής φροντίδας δεν είναι διαθέσιμη με 
το εξιτήριο, και η θεραπεία πρόκειται να απενεργοποιηθεί για περισσότερες από δύο ώρες, 
αφαιρέστε τους επιδέσμους V.A.C.® πριν το εξιτήριο του ασθενούς. Εφαρμόστε εναλλακτικό 
επίδεσμο, όπως διαβρεγμένη έως υγραμένη γάζα, όπως εγκρίνεται σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις, μέχρι να δοθεί η νέα μονάδα θεραπείας V.A.C.® και να προετοιμαστεί κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό για την παροχή συνεχούς φροντίδας στον ασθενή.

• Ο ασθενή δεν πρέπει να λαμβάνει εξιτήριο με τη μονάδα θεραπείας V.A.C.® εάν ο ιατρός έχει 
αμφιβολίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού. Οι επίδεσμοι 
θεραπείας V.A.C.® θα πρέπει να αφαιρούνται και να εφαρμόζεται κατάλληλος εναλλακτικός 
επίδεσμος, μέχρι ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης να εξασφαλίσει το απαραίτητο 
εκπαιδευμένο προσωπικό και να δοθεί η μονάδα θεραπείας V.A.C.®.

• Για πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση των ασθενών σε κατ’ οίκον φροντίδα, ανατρέξτε στην 
ενότητα Ζητήματα σχετικά με τη μετάβαση της θεραπείας V.A.C.® σε περιβάλλον κατ’ 
οίκον φροντίδας (σελίδα 16), σε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες.

• Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της KCI για βοήθεια αν είναι απαραίτητο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ KCI

Εάν έχετε ερωτήσεις ή για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο 
της KCI. Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.kci-medical.com. Για επείγουσα ιατρική 
ανάγκη, καλέστε τον τοπικό αριθμό για έκτακτα περιστατικά.



   65

7 - ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.® ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SENSAT.R.A.C.™
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.®

Οδηγός αναφοράς για αναλώσιμα V.A.C.®

Επίδεσμοι V.A.C.®
Περιεχόμενα συσκευασίας*

Κωδικοί 
προϊόντων / 
Επίδεσμοι ανά 
συσκευασία

Επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ - μικρός
1 επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 οθόνιo,
1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275051/10
M8275051/5

Επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ - μεσαίος
1 επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 οθόνια,
1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275052/10
M8275052/5

Επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ - μεγάλος
1 επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ (26 x 15 x 3,2 cm), 2 οθόνια,
1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275065/5
Επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ - πολύ μεγάλος
1 επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ (60 x 30 x 1,5 cm), 5 οθόνια,
1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275053/10
M8275053/5

Επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® - μικρός
1 επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 οθόνιο,
1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275098/10
M8275098/5

Επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® - μεσαίος
1 επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 οθόνια,
1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275096/10
M8275096/5

* Οι προδιαγραφές είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με την KCI για τον τρέχοντα 
κατάλογο των προϊόντων.

Επίδεσμος V.A.C.® Simplace™ EX - μικρός
2 σπειροειδείς επίδεσμοι V.A.C.® GranuFoam™ (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 λωρίδες 
οθονίου V.A.C.®, 1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

Επίδεσμος V.A.C.® Simplace™ EX - μεσαίος
2 σπειροειδείς επίδεσμοι V.A.C.® GranuFoam™ (14,5 x 17 x 1,75 cm), 2 λωρίδες οθονίου 
και 1 οθόνιο V.A.C.®, 1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

Επίδεσμος V.A.C.® Simplace™ EX - μικρός
2 σπειροειδείς επίδεσμοι V.A.C.® GranuFoam™ (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 λωρίδες 
οθονίου V.A.C.®, 1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

Επίδεσμος V.A.C.® Simplace™ EX - μεσαίος
2 σπειροειδείς επίδεσμοι V.A.C.® GranuFoam™ (14,5 x 17 x 1,75 cm), 2 λωρίδες οθονίου 
και 1 οθόνιο V.A.C.®, 1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275040/10
M8275040/5

M8275046/5

M8275045/5

M8275044/5

Επίδεσμος-γέφυρα V.A.C.® GranuFoam™
1 επίδεσμος από αφρώδες υλικό (6 x 17 x 1,9 cm), 1 γέφυρα GranuFoam™ 
(67 cm) με ενσωματωμένο επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 διάτρητο 
οθόνιο με 5 λωρίδες διάτρητου οθονίου, 1 αναλώσιμος χάρακας

1 επίδεσμος-γέφυρα XG V.A.C.® GranuFoam™
2 σπειροειδείς επίδεσμοι V.A.C.® GranuFoam™, 1 γέφυρα GranuFoam™ (67 cm) 
με ενσωματωμένο επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 οθόνιο, 1 διάτρητο 
οθόνιο με 5 λωρίδες διάτρητου οθονίου, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275042/10
M8275042/5

M8275041/10
M8275041/5

Επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® - μεγάλος
1 επίδεσμος V.A.C. GranuFoam Silver® (26 x 15 x 3,2 cm), 2 οθόνια,
1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275099/10
M8275099/5
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.® (συνέχεια)

Οδηγός αναφοράς για αναλώσιμα V.A.C.®

Επίδεσμος χειρός V.A.C.® GranuFoam™
1 επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ στο σχήμα του χεριού με διαχωριστές δακτύλων,
1 σακούλα στεγανοποίησης, 1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο

M8275064/5

Επίδεσμος πτέρνας V.A.C.® GranuFoam™
1 επίδεσμος από αφρώδες υλικό, 2 καμπυλωτοί επίδεσμοι, 4 λωρίδες οθονίου,
1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275074/5

Επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam - μικρός (μόνο αφρώδες υλικό)
1 επίδεσμος από αφρώδες υλικό πολυβινυλικής αλκοόλης (10 x 7,5 x 1 cm)

M6275033/10

Επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam - μικρός
1 επίδεσμος από αφρώδες υλικό πολυβινυλικής αλκοόλης (10 x 7,5 x 1 cm), 1 οθόνιο,
1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275068/10
M8275068/5

M8275067/10
M8275067/5

Επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam - μεγάλος (μόνο αφρώδες υλικό)
1 επίδεσμος από αφρώδες υλικό πολυβινυλικής αλκοόλης (10 x 15 x 1 cm)

M6275034/10

Επίδεσμος V.A.C.® WhiteFoam - μεγάλος
1 επίδεσμος από αφρώδες υλικό πολυβινυλικής αλκοόλης (10 x 15 x 1 cm), 1 οθόνιο,
1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

Στρογγυλός επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™
1 διάτρητος επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ (διαμέτρου 12,7 cm), 
1 οθόνιο, 1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275075/10
M8275075/5

Επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ - λεπτός
1 διάτρητος επίδεσμος V.A.C.® GranuFoam™ (26 x 16 x 1,6 cm),
2 οθόνια, 1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σύνδεσμο, 1 αναλώσιμος χάρακας

M8275081/10
M8275081/5

Επίδεσμοι V.A.C.®
Περιεχόμενα συσκευασίας*

Κωδικοί 
προϊόντων / 
Επίδεσμοι ανά 
συσκευασία

* Οι προδιαγραφές είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με την KCI για τον τρέχοντα 
κατάλογο των προϊόντων.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.® (συνέχεια)

Οδηγός αναφοράς για αναλώσιμα V.A.C.®

Σύνδεσμος σχήματος «Υ» V.A.C.®
Επιτρέπει τη σύνδεση πολλαπλών επιδέσμων σε μία μονάδα θεραπείας V.A.C.®

M6275069/10
M6275069/5

Πώμα σωλήνωσης V.A.C.®
Ασφαλίζει το άκρο της σωλήνωσης του δοχείου

M6275066/10
M6275066/5

Επίθεμα SensaT.R.A.C.™ μόνο
1 επίθεμα SensaT.R.A.C.™ με σωλήνωση, σφιγκτήρα και σύνδεσμο M8275057/5

Οθόνιο V.A.C.®
1 αποφρακτικό οθόνιο (30,5 x 26 cm)

M6275009/10

Παρελκόμενα συστήματος V.A.C.®
Περιεχόμενα συσκευασίας*

Κωδικοί 
προϊόντων / 
Επίδεσμοι ανά 
συσκευασία

* Οι προδιαγραφές είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με την KCI για τον τρέχοντα 
κατάλογο των προϊόντων.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ V.A.C.® (συνέχεια)

Οδηγός αναφοράς για αναλώσιμα V.A.C.®

Επίδεσμος V.A.C. ATS® 1000 ml με γέλη**
1 δοχείο, σωλήνωση, σφιγκτήρας και σύνδεσμος

Δοχείο ActiV.A.C.® 300 ml με γέλη
1 δοχείο, σωλήνωση, σφιγκτήρας και σύνδεσμος

M8275058/10
M8275058/5

Επίδεσμος V.A.C. Freedom® 300 ml με γέλη
1 δοχείο, σωλήνωση, σφιγκτήρας και σύνδεσμος

Δοχείο InfoV.A.C.® 1000 ml με γέλη**
1 δοχείο, σωλήνωση, σφιγκτήρας και σύνδεσμος

M8275093/5

Επίδεσμος V.A.C. ATS® 500 ml με γέλη
1 δοχείο, σωλήνωση, σφιγκτήρας και σύνδεσμος

Δοχείο V.A.C. ATS® 500 ml χωρίς γέλη
1 δοχείο, σωλήνωση, σφιγκτήρας και σύνδεσμος

Δοχείο InfoV.A.C.® 500 ml με γέλη
1 δοχείο, σωλήνωση, σφιγκτήρας και σύνδεσμος

M8275063/10
M8275063/5

Δοχείο InfoV.A.C.® 500 ml χωρίς γέλη
1 δοχείο, σωλήνωση, σφιγκτήρας και σύνδεσμος

M8275071/10
M8275071/5

M6275093/5

320058/10
320058/5

M6275063/10
M6275063/5

M6275071/10
M6275071/5

Δοχεία V.A.C.®
Περιεχόμενα συσκευασίας*

Κωδικοί 
προϊόντων / 
Δοχεία ανά 
συσκευασία

* Οι προδιαγραφές είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με την KCI για τον τρέχοντα 
κατάλογο των προϊόντων.
** Συνιστάται δοχείο 1000 ml για χρήση μόνο σε περιβάλλον εντατικής φροντίδας (νοσοκομείο)
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Το εξώφυλλο περιέχει 10% PCW (απόβλητα μετά την κατανάλωση)
Εκτυπώθηκε με μελάνια σόγιας
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