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Denne utgaven gjelder 

fremfor alle tidligere 

utgaver. For revisjonsnivå 

og kontaktinformasjon, 

se baksiden av disse 

retningslinjene.

Disse retningslinjene 

er ikke ment som en 

garanti for resultater, 

utfall eller prestasjoner for 

V.A.C.®‑behandlingssystemet. 

De er anbefalinger for 

å hjelpe klinikere med å 

etablere pasientspesifikke 

behandlingsprotokoller. Som 

med enhver anvendelse må 

du konsultere pasientens 

behandlende lege når det 

gjelder individuelle tilstander 

og behandlinger, og følge 

alle gjeldende instruksjoner 

og merking vedrørende 

produktbruk og drift.

Les alltid gjennom avsnitt 

i disse retningslinjene 

sammen med gjeldende 

bruksanvisning, merking og 

sikkerhetsinformasjonsark 

for det spesifikke 

V.A.C.®‑behandlingsapparatet 

og forbindingstypen før 

påføring av V.A.C.®‑systemet 

på en pasient.

Hvis det oppstår et nødstilfelle, 

ringer du ditt lokale 

nødnummer. Hvis du har 

spørsmål vedrørende bruk, 

ta kontakt med den lokale 

KCI‑representanten. For 

ytterliger informasjon, gå til 

www.kci‑medical.com.

OBS! Dette utstyret kan 

bare selges / leies ut av eller 

forordnes av en lege.
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INNLEDNING

Vacuum Assisted Closure® (V.A.C.®)‑behandling er en avansert sårbehandling som enkelt 
kan integreres i legens sårbehandlingspraksis, og bidra til å optimalisere pasientpleien. 
Denne avanserte sårbehandlingsteknologien er koblet sammen med mikroprosessorstyrte 
behandlingsapparater, spesialiserte forbindinger og teknisk støtte 24 timer i døgnet, 7 dager 
i uken.

V.A.C.®‑behandlingsplattformen omfatter flere produkter til sårbehandling med undertrykk: 
ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom®, V.A.C.Ulta™, og V.A.C Via™. Disse  
integrerte sårbehandlingssystemene er utformet for å forsyne undertrykk (vakuum) for å 
fremme sårheling ved å klargjøre sårbunnen for lukking, redusere ødem, fremme dannelse 
og perfusjon av granulasjonsvev, og fjerne eksudat og infeksiøse materialer.

Komponentene i V.A.C.®‑behandlingssystemet fungerer som et integrert produkt 
for å optimalisere både forsyningen og fordelene med sårbehandling med 
undertrykk. En nettformet polyuretansvamp med åpne porer (V.A.C.® GranuFoam™‑
forbinding‚ V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbinding), eller polyvinylsvamp med alkohol 
(V.A.C.® WhiteFoam‑forbinding) klippes til slik at det passer såret, og dekkes deretter med 
et klebende overtrekk. De åpne cellene i svampen sikrer jevn fordeling av undertrykket over 
hele såroverflaten, mens slanger overfører oppsamlede væsker til V.A.C.®‑beholderen. Det 
programvarestyrte behandlingsapparatet sørger for undertrykk til sårbunnen. Brukeren 
kan velge kontinuerlig eller intermitterende / dynamisk trykkontroll (Dynamic Pressure 
Control, DPC)‑behandling på behandlingsapparatet, avhengig av sårtype og de individuelle 
behovene for hver pasient. Teknologien i SensaT.R.A.C.™ (Therapeutic Regulated Accurate 
Care) yter, overvåker og bidrar til å opprettholde ønsket trykk, og viderefører signaler til 
behandlingsapparatet. Sikkerhetsfunksjonene i V.A.C.®‑behandlingssystemet omfatter alarmer 
som varsler om tilstoppede slanger, full eller manglende beholder, inaktiv behandling, lavt 
batteri, lekkasjer i forseglingen på forbindingen, og en lavtrykksalarm i modellene ActiV.A.C.®‑, 
InfoV.A.C.®‑ og V.A.C.Ulta™‑behandlingssystem.
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Disse retningslinjene behandler ikke påføringsprosedyrer eller kliniske hensyn som 
er spesifikke for KCIs V.A.C.Ulta™-behandlingssystem ved bruk av V.A.C. VeraFlo™-
behandlingsmodus (instillering av løsninger til lokal bruk).  Ta kontakt med KCI-
representanten, og se den produktspesifikke bruksanvisningen og merkingen for 
veiledning om bruk ved V.A.C. VeraFlo™-behandling.

Disse retningslinjene behandler ikke påføringsprosedyrer eller kliniske hensyn som er 
spesifikke for KCIs behandlingssystem med undertrykk (NPT)-apparat for behandling 
av åpent abdomen (ABThera™ aktivt behandlingssystem for abdomen).  Ta kontakt 
med KCI-representanten og se den produktspesifikke bruksanvisningen og merkingen 
for veiledning. 

VIKTIG Å HUSKE VED BRUK AV V.A.C.®-BEHANDLING

• Sørg for at pasienten/såret er egnet for V.A.C.®‑behandling.

• Les og følg alle bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon som følger med KCI‑produkter.

• Sørg for nøyaktighet med tanke på diagnose, og ta hånd om alle underliggende og 
tilknyttede komorbiditeter.

• Sørg for at egnet V.A.C.®‑forbinding velges, og at egnede indikasjonsspesifikke V.A.C.®‑
forbindinger benyttes.

• Ikke plasser V.A.C.® GranuFoam™‑forbindinger eller V.A.C.® WhiteFoam‑forbindinger 
direkte over blottstilte organer, blodårer, anastomoseområder og/eller nerver.

• Sørg for passende débridement før behandling.

• Ikke pakk V.A.C.®‑forbindinger tett i såret. Plasser forbindingene forsiktig i såret.

• Sørg for at en god forsegling av overtrekket har blitt oppnådd. Behandlingssystemene 
ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® og V.A.C.Ulta™ omfatter en Seal Check™‑lekkasjedetektor som 
bidrar til å identifisere lekkasjer.

• Tell alltid antall svampbiter som blir brukt i såret. Noter antall svampbiter og datoen for 
bytte av forbinding på overtrekket eller etiketten for antall svampdeler, hvis tilgjengelig, 
og i pasientens journal.

• Sørg for å ha V.A.C.®‑behandlingen på i minst 22 timer i løpet av en periode på 24 timer. 
Ikke la V.A.C.®‑forbindingen sitte på plass hvis behandlingsapparatet slås av i mer enn to 
timer i løpet av 24.

• Overvåk kontinuerlig, og kontroller og reager på alarmer.

• Tell antall svampbiter som fjernes når forbindingen fjernes, sjekk at antallet stemmer 
overens med antall biter som ble plassert i såret tidligere, og kontroller at alle deler av 
V.A.C.®‑svampforbindingen fjernes.

• Hvis det ikke observeres respons eller forbedring i såret innen to uker, 
skal behandlingsplanen vurderes på nytt.

• Be om råd/støtte fra den lokale KCI‑representanten ved behov.

• Følg alminnelige forholdsregler.
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SIKKERHETSINFORMASJON FOR V.A.C.®-BEHANDLING
Engangsutstyr til V.A.C.®‑behandlingssystemet leveres slik det er angitt i den tilhørende 
produktdokumentasjonen. V.A.C.®‑behandlingsapparatets beholdere er sterilt forpakket eller 
har sterile væskebaner, og er lateksfrie. Alle engangsdeler i V.A.C.®‑behandlingssystemet er 
utelukkende til engangsbruk. V.A.C.® GranuFoam™‑forbindinger, V.A.C. GranuFoam Silver®‑
forbindinger og V.A.C.® WhiteFoam‑forbindinger skal bare brukes sammen med V.A.C.®‑
behandlingsapparater for å bidra til å sikre trygg og effektiv bruk.

Gjenbruk av komponenter til engangsbruk kan føre til kontaminering av såret, infeksjon og/
eller at såret ikke leges.

Avgjørelsen om å bruke ren kontra steril/aseptisk teknikk er avhengig av sårets patofysiologi, 
legens/helsepersonellets preferanse og institusjonens retningslinjer.

VIKTIG: Hvis du unnlater å kontakte lege eller lese grundig gjennom og følge alle instruksjoner 
for behandlingsapparatet og forbindingen samt sikkerhetsinformasjon før hver bruk, vil dette, 
som med ethvert reseptbelagt medisinsk apparat, kunne føre til feilaktig produktytelse og 
risiko for alvorlig eller livstruende skade. Ikke juster innstillingene for behandlingsapparatet 
eller bruk behandlingsapparatet uten veiledning fra / tilsyn av behandlende lege.

TILTENKT BRUK

ActiV.A.C.®‑, InfoV.A.C.®‑, V.A.C. ATS®‑, V.A.C. Freedom®‑, og V.A.C.Via™‑
behandlingssystemene for sårbehandling med undertrykk (NPWT) er integrerte 
sårbehandlingssystemer for akutt pleie, langtidspleie og hjemmepleie. 

Når de brukes på åpne sår, skal de skape et miljø som fremmer tilheling av sår ved sekundær 
eller tertiær (forsinket primær) tilheling, ved å klargjøre sårbunnen for lukking, redusere ødem 
og fremme dannelsen av granulasjonsvev og perfusjon, og ved å fjerne eksudat og infeksiøst 
materiale. Åpne sårtyper inkluderer: kroniske, akutte, traumatiske, subakutte og gjenåpnede 
sår, andregradsforbrenninger, sår (f.eks. diabetiske sår, trykksår eller venøs insuffisiens), 
vevsfliker og transplantater.

V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindingen er en effektiv barriere mot gjennomtrengning av 
bakterier, og kan hjelpe til med å redusere infeksjon i sårtypene ovenfor. 

Under lukkede kirurgiske inngrep er systemene ment for bruk i håndteringen av miljøet 
i kirurgiske innsnitt som fortsetter å drenere etter lukking ved sting eller stifter, ved å 
opprettholde et lukket miljø og fjerne eksudat ved bruk av sårbehandling med undertrykk.
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KONTRAINDIKASJONER

• Ikke plasser svampforbindinger fra V.A.C.®-behandlingssystemet i direkte kontakt 
med blottstilte blodårer, anastomoseområder, organer eller nerver.

MERK: Du finner ytterligere informasjon om blødning i avsnittet Advarsler.

• Behandling med V.A.C.®‑systemet er kontraindisert for pasienter med:

• ondartethet i såret

• ubehandlet osteomyelitt

MERK: Du finner informasjon om osteomyelitt i avsnittet Advarsler.

• ikke‑enteriske og uutforskede fistler

• nekrotisk vev med eksisterende sårskorpe

MERK: Etter débridement av nekrotisk vev og fullstendig fjerning av sårskorpe, 
kan V.A.C.®-behandlingssystemet benyttes.

• overfølsomhet for sølv (gjelder kun V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindingen)
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ADVARSLER

Blødning: Med eller uten bruk av V.A.C.®‑behandlingssystemet har enkelte pasienter 
høy risiko for blødningskomplikasjoner. Følgende pasienttyper har økt risiko for blødning, 
noe som er potensielt dødelig hvis det ikke holdes under kontroll:

• pasienter med svekkede eller skjøre blodårer eller organer i eller rundt såret som et 
resultat av for eksempel:

• sammensying av blodårer (naturlige anastomoser eller transplantert vev) / organer

• infeksjon

• traume 

• stråling

• pasienter uten tilstrekkelig hemostase i såret

• pasienter som har mottatt antikoagulanter eller hemmere av blodplateaggregering

• pasienter som ikke har tilstrekkelig vevsdekning over vaskulære strukturer 
 
Hvis V.A.C.®-behandling foreskrives for pasienter som har økt risiko for 
blødningskomplikasjoner, bør de behandles og overvåkes i et pleiemiljø 
som behandlende lege finner egnet. 
 
Hvis aktiv blødning utvikler seg plutselig eller i store mengder under 
V.A.C.®-behandling, eller hvis friskt (sterkt rødfarget) blod ses i slangene 
eller i beholderen, skal du øyeblikkelig avbryte V.A.C.®-behandlingen, 
la forbindingen ligge på plass, iverksette tiltak for å stoppe blødningen 
og tilkalle øyeblikkelig medisinsk hjelp. V.A.C®-behandlingsapparater 
og forbindinger skal ikke benyttes for å forhindre, minimere eller 
stoppe vaskulær blødning. 

• Beskytt blodårer og organer: Alle blottstilte eller overfladiske blodårer og 
organer i eller rundt såret må dekkes fullstendig og beskyttes før administrering 
av V.A.C.®‑behandling. 
 
Sørg alltid for at V.A.C.®‑svampforbindinger ikke kommer i direkte kontakt med 
blodårer eller organer. Bruk av et tykt lag med naturlig vev vil gi den mest effektive 
beskyttelsen. Hvis et tykt lag med naturlig vev ikke er tilgjengelig eller ikke er kirurgisk 
mulig, kan flere lag med ikke‑klebende forbindingsmateriale (side 23) vurderes som 
et alternativ dersom behandlende lege mener dette vil gi en fullstendig beskyttende 
barriere. Ved bruk av ikke‑klebende materialer (side 23), sørg for at de festes på en 
slik måte at de bevarer den beskyttende plasseringen gjennom hele behandlingen. 
 
Vær også oppmerksom på innstillingen for undertrykk og behandlingsmodusen som 
brukes når behandlingen starter. 
 
Utvis forsiktighet ved behandling av store sår som kan inneholde skjulte blodkar 
som ikke nødvendigvis er klart synlige. Pasienten bør overvåkes nøye med tanke 
på blødning i et pleiemiljø som behandlende lege finner passende.
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• Infiserte blodårer: Infeksjon kan bryte ned blodårer og svekke den vaskulære veggen, 
noe som kan øke disposisjon for karskade gjennom abrasjon eller manipulering. 
Infiserte blodårer er utsatt for komplikasjonsrisiko, inkludert blødning, som 
kan være potensielt dødelig dersom det ikke holdes under kontroll. Ekstrem 
forsiktighet skal utvises når V.A.C®-behandling anvendes tett inntil infiserte 
eller potensielt infiserte blodårer. (Se avsnittet Beskytt blodårer og organer 
ovenfor.) Pasienten bør overvåkes nøye med tanke på blødning i et pleiemiljø som 
behandlende lege finner passende.

• Hemostase, antikoagulanter og hemmere av plateaggregering: Pasienter uten 
tilstrekkelig hemostase i såret har økt risiko for blødning. Dette kan være potensielt 
dødelig hvis det ikke holdes under kontroll. Disse pasientene bør behandles og 
overvåkes i et pleiemiljø som behandlende lege anser som egnet. 
 
Utvis forsiktighet ved behandling av pasienter på doser av antikoagulanter eller 
hemmere av plateaggregering som antas å kunne øke risikoen for blødning (avhengig 
av sårtype og ‑kompleksitet). Oppmerksomhet skal også vies til undertrykksinnstillingen 
og behandlingsmodusen som brukes, når behandlingen igangsettes.

• Hemostatiske midler som påføres sårområdet: Ikke‑fastsydde hemostatiske midler 
(for eksempel benvoks, absorberbar gelatinsvamp eller sårforseglende spray) kan, 
hvis de forskyves, øke risikoen for blødning og være potensielt dødelige dersom de 
ikke holdes under kontroll. Beskytt mot forskyving av slike midler. Oppmerksomhet 
skal også vies til undertrykksinnstillingen og behandlingsmodusen som brukes, når 
behandlingen igangsettes.

• Skarpe kanter: Benfragmenter eller skarpe kanter kan lage hull i beskyttende barrierer, 
blodårer eller organer og forårsake skade. Enhver skade kan forårsake blødning, noe 
som kan være potensielt dødelig hvis det ikke holdes under kontroll. Vær oppmerksom 
på mulig forflytning av den relative plasseringen til vev, blodårer eller organer inni såret 
som kan øke faren for kontakt med skarpe kanter. Skarpe kanter eller benfragmenter 
må dekkes til eller fjernes fra sårområdet før V.A.C.®‑behandling for å forhindre at 
de lager hull i blodårer eller organer. Jevn ut og dekk fullstendig alle gjenstående 
kanter der dette er mulig, for å redusere risikoen for alvorlig eller livstruende skade 
hvis det skulle oppstå forflytting av strukturene. Utvis forsiktighet ved fjerning av 
forbindingsdeler fra såret, slik at sårvev ikke skades av ubeskyttede skarpe kanter.

1000 ml beholder: IKKE BRUK beholderen på 1000 ml på pasienter med høy risiko 
for blødning eller som ikke tåler et omfattende væsketap, inkludert barn og eldre. 
Vurder pasientens størrelse og vekt, pasientens tilstand, sårtype, overvåkningsmuligheter 
og pleiemiljø ved bruk av denne beholderen. Denne beholderen anbefales utelukkende til 
akutt pleie (sykehus).
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Infiserte sår: Infiserte sår bør overvåkes nøye og kan trenge hyppigere forbindingsbytte 
enn ikke‑infiserte sår, avhengig av faktorer som sårets tilstand og behandlingsmål. Se 
instruksjonene om påføring av forbinding (finnes i eskene med V.A.C.®‑forbindinger) for 
detaljer om hyppighet for bytte av forbinding. Som med enhver sårbehandling skal klinikere 
og pasienter/pleiere hyppig overvåke pasientens sår, vevet rundt såret og eksudat for tegn 
på infeksjon, forverring av infeksjon eller andre komplikasjoner. Noen tegn på infeksjon er 
feber, ømhet, rødhet, oppsvulming, kløe, utslett, økt varme i såret eller området rundt såret, 
pussfylt utsondring eller sterk lukt. Infeksjon kan være alvorlig og kan føre til komplikasjoner 
som smerte, ubehag, feber, koldbrann, toksisk sjokk, septisk sjokk og/eller livstruende 
skade. Noen tegn på eller komplikasjoner ved systemisk infeksjon er kvalme, oppkast, diaré, 
hodepine, svimmelhet, besvimelse, sår hals med oppsvulming av slimhinnene, forvirring, 
høy feber, refraktær og/eller ortostatisk hypotensjon eller erytrodermi (et solbrentlignende 
utslett). Hvis det foreligger tegn på begynnende systemisk infeksjon eller utvikling av 
infeksjon i sårområdet, kontakter du øyeblikkelig behandlende lege for å avgjøre om 
V.A.C.®-behandlingenbør avbrytes. Hvis du vil ha informasjon om sårinfeksjoner knyttet til 
blodårer, kan du også se avsnittet Infiserte blodårer.

Infiserte sår med V.A.C. GranuFoam Silver®-forbinding: Ved en eventuell klinisk infeksjon 
er ikke V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindingen ment å skulle erstatte bruken av systemisk 
behandling eller andre infeksjonsbehandlingsregimer. V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbinding kan 
brukes til å lage en barriere mot gjennomtrengning av bakterier.

Osteomyelitt: V.A.C.®‑behandling skal IKKE brukes på et sår med ubehandlet osteomyelitt. 
Man bør sikre grundig débridement av alt nekrotisk, ikke‑levedyktig vev, inkludert infisert 
benvev (hvis nødvendig) og passende antibiotikabehandling. Beskytt friskt benvev med et 
enkelt lag med ikke‑klebende materiale (side 23).

Beskytt sener, leddbånd og nerver: Sener, leddbånd og nerver bør beskyttes for å unngå 
direkte kontakt med V.A.C.®‑svampforbindinger. Disse strukturene kan dekkes med naturlig 
vev eller ikke‑klebende materiale (side 23) for å bidra til å minimere risikoen for uttørking eller 
skade.

Svampplassering: Bruk alltid V.A.C.®‑forbindinger fra sterile pakninger som ikke har 
blitt åpnet eller skadet. Ikke plasser svampforbindinger i blinde/uutforskede ganger. 
V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen kan være mer passende for bruk med utforskede ganger. 
Ikke tving svampforbindinger inn i noen del av såret. Dette kan skade vev, endre leveringen av 
undertrykk eller hindre fjerning av eksudat og svampbiter. Tell alltid antall svampbiter som blir 
brukt i såret. Noter antall svampbiter og datoen for bytte av forbinding på overtrekket eller 
etiketten for antall svampdeler, hvis tilgjengelig, og i pasientens journal.

V.A.C.®-svampforbindinger er radiolucente og vises ikke på røntgen. 
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Svampfjerning: V.A.C.®‑svampforbindinger er ikke bioabsorberbare. Tell alltid det 
totale antallet svampbiter som fjernes fra såret, og sørg for å fjerne like mange 
svampbiter som ble plassert der. Svampbiter som blir liggende igjen i såret lenger enn 
den anbefalte tidsperioden, kan fremme innvekst av vev i svampen, skape vansker med å 
fjerne svampen fra såret eller føre til infeksjon eller andre komplikasjoner. Hvis forbindingen 
fester seg til såret, kan du vurdere å tilføre sterilt vann eller vanlig saltvannsoppløsning i 
forbindingen, vente i 15–30 minutter og deretter fjerne forbindingen varsomt fra såret. 
Hvis det nye granulasjonsvevet rives ved bytte av forbinding, kan det føre til blødning på 
sårstedet, uansett behandlingsmodalitet. Det kan oppstå og bør forventes mindre blødninger. 
Pasienter med økt risiko for blødning, som beskrevet på side 9, har potensial for mer alvorlig 
blødning fra sårstedet. Som et sikkerhetstiltak bør det vurderes å bruke V.A.C.® WhiteFoam‑
forbinding eller ikke‑klebende materiale (side 23) under V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen 
for å minimere faren for blødning hos disse pasientene ved fjerning av forbindingen. 
Hvis det oppstår omfattende blødning, avbryter du øyeblikkelig bruken av 
V.A.C.®-behandlingssystemet, og iverksetter tiltak for å stanse blødningen. Ikke fjern 
svampforbindingen før behandlende lege eller kirurg er konsultert. Ikke gjenoppta 
bruken av V.A.C.®-behandlingssystemet før tilstrekkelig hemostase er oppnådd, og 
pasienten ikke lenger har risiko for videre blødning. 

Behold V.A.C.®-behandlingssystemet på: La aldri en V.A.C.®‑forbinding sitte på plass uten 
aktiv V.A.C.®‑behandling i mer enn to timer. Hvis behandlingen er av i mer enn to timer, fjerner 
du den gamle forbindingen og skyller ut såret. Påfør enten en ny V.A.C.®‑forbinding fra en 
uåpnet, steril pakning, og gjenoppta V.A.C.®‑behandling, eller påfør en annen forbinding etter 
ordre fra behandlende lege. 

Klebemiddel med akryl: V.A.C.®‑overtrekket har et klebemiddel av akryl, noe som kan 
utgjøre en risiko for en uheldig reaksjon hos pasienter som er allergiske eller overfølsomme 
overfor akrylholdige klebemidler. Hvis en pasient har en kjent allergi eller overfølsomhet 
overfor slike klebemidler, skal ikke V.A.C.®‑behandlingssystemet brukes. Hvis det oppstår 
tegn på allergisk reaksjon eller overfølsomhet, som rødhet, oppsvulming, utslett, elveblest 
eller betydelig pruritus, må du avbryte bruken og rådføre deg med en lege øyeblikkelig. 
Hvis bronkospasme eller mer alvorlige tegn på allergisk reaksjon viser seg, skal du tilkalle 
øyeblikkelig medisinsk assistanse.

Defibrillering: Fjern V.A.C.®‑forbindingen hvis defibrillering er nødvendig i området der 
forbindingen er plassert. Hvis ikke forbindingen fjernes, kan dette hindre overføringen av 
elektrisk energi og/eller gjenopplivning av pasienten.

Magnetresonanstomografi (MR) – V.A.C.®-behandlingsapparat: 
V.A.C.®‑behandlingsapparatet er ikke MR-sikkert. Ikke før V.A.C.®‑behandlingsapparatet inn i 
MR‑omgivelsene.
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MR (magnetresonanstomografi)-V.A.C.®-forbindinger: V.A.C.®‑forbindinger kan 
vanligvis forbli på pasienten med minimal risiko i MR‑omgivelser, så sant bruken av 
V.A.C.®‑behandlingssystemet ikke avbrytes i mer enn to timer (Se avsnittet Behold V.A.C.®-
behandlingssystemet på). V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindingen har ikke vist seg å utgjøre 
noen kjente farer i MR‑omgivelser under følgende bruksforhold: 

• statisk magnetfelt på 3 tesla eller mindre 

• spatialt gradientfelt på 720 gauss/cm eller mindre, og

• maksimal spesifikk absorpsjonsgrad for hele kroppen (SAR) på 3 W/kg 
for 15 minutter med skanning.

Ikke‑klinisk testing under de samme forholdene ga en temperaturøkning på < 0,4 °C. 
MR‑bildekvaliteten kan settes på spill hvis det undersøkte området er i samme område eller 
relativt nært plasseringen av V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindingen.

Hyperbar oksygenbehandling (HBO): Ikke før V.A.C.®‑behandlingsapparatet inn i et 
hyperbart oksygenkammer. V.A.C.®‑behandlingsapparatet er ikke utviklet for dette miljøet 
og bør anses som en brannfare. Etter frakobling av V.A.C.®‑behandlingsapparatet, må 
du enten (i) erstatte V.A.C.®‑forbindingen med et annet HBO‑kompatibelt materiale under 
den hyperbare behandlingen, eller (ii) dekke til den ikke‑fastklemte enden av V.A.C.®‑slangene 
med tørt gasbind. For HBO‑behandling må ikke V.A.C.®‑slangene klemmes fast. La aldri en 
V.A.C.®‑forbinding sitte på plass uten aktiv V.A.C.®‑behandling i mer enn to timer. (Se avsnittet 
Behold V.A.C.®-behandlingssystemet på).

MERK: V.A.C.® GranuFoam™-broforbindingen inneholder ekstra syntetiske materialer som 
kan utgjøre en fare under HBO-behandling.

FORHOLDSREGLER

Standard forholdsregler: For å redusere risikoen for overføring av blodbårne patogener 
må du følge standard forholdsregler for infeksjonskontroll for alle pasienter, i samsvar med 
institusjonsprotokoll, uavhengig av diagnose eller antatt infeksjonsstatus. Hvis eksponering 
for kroppsvæsker er sannsynlig, må du bruke hansker, frakk og vernebriller. 

Lukkede kirurgiske inngrep: For å få maksimal nytte av V.A.C.®‑behandlingssystemet må 
det påføres over rene, kirurgisk lukkede sår umiddelbart etter operasjonen. Det skal brukes 
kontinuerlig i minst to dager og opptil maksimalt sju dager. Behandlingssystemene ActiV.A.C.®, 
InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS® og V.A.C. Freedom® kan følge med pasienten hjem, men all bytte av 
forbinding må utføres under direkte medisinsk tilsyn.

V.A.C.®‑behandlingssystemet vil ikke være effektivt ved komplikasjoner knyttet til følgende: 

• iskemi i snittet eller snittområdet 

• ubehandlet eller ikke tilstrekkelig behandlet infeksjon 

• utilstrekkelig hemostase i snittet

• cellulitt i snittområdet
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Kontinuerlig versus intermitterende /DPC- V.A.C.®-behandling: kontinuerlig, heller 
enn intermitterende, V.A.C.®‑behandling anbefales over ustabile strukturer, for eksempel en 
ustabil brystvegg eller ikke‑frisk fascie, for å hjelpe til med å minimere bevegelse og stabilisere 
sårbunnen. Kontinuerlig behandling er også generelt anbefalt for pasienter med økt risiko 
for blødning, kraftig eksuderende sår, ferske vevsfliker og transplantater, og sår med akutte 
tarmfistler.

Pasientstørrelse og -vekt: Pasientens størrelse og vekt bør vurderes ved foreskriving av 
V.A.C.®‑behandling. Spedbarn, barn, enkelte små voksne og eldre pasienter bør overvåkes 
nøye med tanke på væsketap og dehydrering. I tillegg bør pasienter med sterkt eksuderende 
sår eller store sår i forhold til pasientens størrelse og vekt overvåkes nøye. Disse pasientene 
risikerer for stort væsketap og dehydrering. Ved overvåkning av væskeutsondring må du ta i 
betraktning væskevolumet i både slangene og beholderen.

Skade på ryggmargen: Hvis en pasient opplever autonom dysrefleksi (plutselige endringer 
i blodtrykk eller hjertefrekvens som resultat av stimulering av det sympatiske nervesystemet), 
avbryter du V.A.C.®‑behandlingen for å minimere sensorisk stimulering, og tilkaller øyeblikkelig 
medisinsk assistanse.

Bradykardi: For å minimere risikoen for bradykardi må ikke V.A.C.®‑behandlingssystemet 
plasseres i nærheten av vagusnerven.

Tarmfistler: Sår med tarmfistler krever at det tas spesielle forholdsregler for å oppnå 
optimal V.A.C.®‑behandling. V.A.C.®‑behandling anbefales hvis håndtering eller kontroll av 
tarmfistelutsondring er det eneste målet for behandlingen.

Beskytt huden rundt såret: Vurder bruken av et produkt for hudklargjøring for å beskytte 
huden rundt såret. Svampen skal ikke overlappe frisk hud. Beskytt ømtålig/skjør hud rundt 
såret med ytterligere avansert V.A.C.®‑overtrekk, hydrokolloid eller annen gjennomsiktig film.

• Flere lag med V.A.C.®‑overtrekk kan redusere hudens evne til å puste, og det kan øke 
risikoen for maserasjon.

• Hvis det oppstår tegn på irritasjon eller overfølsomhet overfor overtrekket, 
svampen eller slangesettet, avbryter du bruken og kontakter lege. 

• For å unngå traume på huden rundt såret må du ikke dra eller strekke 
overtrekket over svampforbindingen under påføring av overtrekk.

• Det må utvises ekstra forsiktighet for pasienter med nevropatiske etiologier eller 
sirkulatorisk risiko.

Påføring av heldekkende forbinding: Unngå bruk av heldekkende forbindinger bortsett 
fra ved anasarka eller ekstremiteter med omfattende utsondring, der en heldekkende 
overtrekksteknikk kan være nødvendig for å etablere og opprettholde en forsegling. Vurder 
bruken av flere små deler V.A.C.®‑overtrekk i stedet for én sammenhengende del for å 
minimere risikoen for nedsatt distal sirkulasjon. Det bør utvises ekstrem forsiktighet for å 
unngå å strekke eller dra i overtrekket når dette festes. La det feste seg løst, og stabiliser 
kantene med en elastisk forbinding hvis det er nødvendig. Ved bruk av heldekkende overtrekk, 
er det avgjørende å palpere distalpulsen systematisk gjentatte ganger, og vurdere den 
distale sirkulasjonsstatusen. Hvis det foreligger mistanke om sirkulatorisk risiko, avbryter du 
behandlingen, fjerner forbindingen og kontakter en behandlende lege. 
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Trykksvingninger for V.A.C.®-behandlingsapparat: I sjeldne tilfeller kan blokkering av 
slanger med V.A.C.®‑behandlingsapparatet resultere i korte vakuumsvingninger på mer 
enn 250 mmHg undertrykk. Løs alarmtilstander øyeblikkelig. Se brukerhåndboken for 
behandlingsapparatet, eller kontakt din lokale KCI‑representant for mer informasjon.

YTTERLIGERE FORHOLDSREGLER FOR V.A.C. GRANUFOAM SILVER®-FORBINDING

Oppløsninger eller midler til lokal bruk: Ved bruk av V.A.C. GranuFoam Silver®‑
forbindingen må det ikke benyttes oppløsninger eller midler til lokal bruk som kan reagere 
på en skadelig måte med sølv. For eksempel kan saltvannsoppløsning redusere virkningen av 
V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindingen.

Beskyttende lag: For å oppnå maksimal effektivitet skal V.A.C. GranuFoam Silver®‑
forbindingen påføres direkte på såroverflaten for å gi optimal kontakt mellom vevet og svamp‑/
sølvkontaktflaten. Som med alle V.A.C.®‑svampforbindinger skal V.A.C. GranuFoam Silver®‑
forbindingen ikke plasseres i direkte kontakt med blottstilte blodårer, anastomoseområder, 
organer eller nerver (se avsnittet Beskytte blodårer og organer). Mellomliggende, ikke‑
klebende lag (side 23) kan plasseres mellom V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindingen og 
såroverflaten, men disse produktene kan svekke virkningen av V.A.C. GranuFoam Silver®‑
forbindingen i området som dekkes av det ikke‑klebende laget.

Elektroder eller strømførende gel: Ikke la V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindingen komme 
i kontakt med EKG‑elektroder eller andre elektroder eller strømførende gel under elektronisk 
overvåkning, eller når det foretas elektroniske målinger.

Diagnostisk avbildning: V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindingen inneholder metallisk sølv 
som kan svekke visningen med enkelte avbildningsmodaliteter.

Forbindingsdeler: V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindingen inneholder elementært sølv (10 %) 
i en formel for langsom frigjøring. Påføring av produkter som inneholder sølv kan føre til 
forbigående misfarging av vevet.

I tillegg til disse generelle advarslene og forholdsreglene for V.A.C.®-behandling, 
gjelder ytterligere advarsler og forholdsregler for visse spesielle V.A.C.®-forbindinger 
og V.A.C.®-behandlingsapparater. Se de spesifikke bruksanvisningene samt merkingen 
av produktet før bruk.
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HENSYN VED OVERFØRING AV V.A.C.®-BEHANDLING TIL HJEMMEPLEIE

ADVARSEL! Pasienter med økt risiko for blødningskomplikasjoner 
skal behandles og overvåkes i et pleiemiljø etter avtale med 
behandlende lege.

I tillegg til kontraindikasjonene, advarslene og forholdsreglene for bruk av 
V.A.C.®‑behandling, må du vurdere følgende før du foreskriver V.A.C.®‑behandling 
for bruk i hjemmepleieomgivelser.

• Pasientens situasjon:

• Klinisk tilstand (tilstrekkelig hemostase og lav risiko for aktiv og/eller stor 
blødning fra sårområdet)

• Hjemmemiljø (pasient eller familiemedlem/omsorgsgiver i stand til å lese 
og forstå sikkerhetsmerking, i stand til å reagere på alarmer og i stand til 
å følge bruksanvisninger)

• Pasientens sår:

• Vurderes for blottstilte blodårer, anastomoseområder, organer og nerver. 
Tilstrekkelig beskyttelse må være til stede (se Beskytt blodårer og organer i 
delen Advarsler).

• Beholderstørrelse for V.A.C.®-behandlingssystemet:

• Beholderen på 1000 ml er IKKE tiltenkt bruk i hjemmet.

• Merking:

• Foreskrivende lege og behandlende lege skal være kjent med 
instruksjonsmaterialene for V.A.C.®‑behandling som følger med 
behandlingsapparatet og forbindingseskene til hjemmet.

• Det følger en informasjonsbrosjyre med behandlingsapparatet. Foreskrivende 
lege og/eller behandlende lege skal gjennomgå dette materiellet grundig med 
pasienten og pleierne til pasienten.

• KCI tilbyr internutdanning og opplæringsprogrammer for bruk av V.A.C.®‑behandling. 
Ta kontakt med den lokale KCI‑representanten, eller gå til www.kci‑medical.com.

Hvis det foreligger spørsmål angående korrekt plassering eller bruk av V.A.C.®‑behandling, 
kan du se disse kliniske retningslinjene for V.A.C.®‑behandling for mer detaljerte instruksjoner, 
eller kontakte din lokale KCI‑representant. Gå til KCIs nettsted på www.kci‑medical.com for 
ytterligere og oppdater informasjon.
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BEHANDLINGSAPPARATENE I V.A.C.®-SERIEN
Disse kliniske retningslinjene for V.A.C.®‑behandling er for bruk med V.A.C.®‑
behandlingssystemer. Alle behandlingsapparater har derimot ikke samme funksjoner eller 
krever samme retningslinjer. Alle V.A.C.®‑behandlingssystemene bruker SensaT.R.A.C.™‑
puten. Se brukerhåndboken og/eller hurtigreferanseguiden for det spesifikke produktet 
for bruksanvisninger.

ActiV.A.C.®-behandlingssystem InfoV.A.C.®-behandlingssystem

V.A.C. ATS®-behandlingssystem  V.A.C. Freedom®-behandlingssystem

Enkelte unike indikasjoner, kontraindikasjoner og forholdsregler kan gjelde for 
individuelle produkter innenfor serien med V.A.C.®-apparater. Se merkings- og 
instruksjonsmaterialene for hvert produkt for ytterligere informasjon.

V.A.C.Ulta™-behandlingssystem
(bare V.A.C.®-behandlingsmodus) V.A.C.Via™-behandlingssystem
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1 - V.A.C.®-BEHANDLINGSSYSTEM

TRYKKINNSTILLINGER FOR V.A.C.®-BEHANDLINGSSYSTEM

Behandlingsinnstillingene i disse retningslinjene er generelle anbefalinger. Det kan være du 
ønsker å variere trykkinnstillingene for å optimalisere V.A.C.®‑behandlingen basert på den 
enkelte pasients individuelle behov, ordre fra lege eller råd fra en spesialist.

Justere trykkinnstillingene

For anbefalte trykkinnstillinger for spesifikke sårtyper, se avsnittet om spesifikke anbefalinger 
for såret (side 43–60).

Standardinnstillingen for V.A.C.®-behandlingen er 125 mmHg på en kontinuerlig 
innstilling, men disse innstillingene kan tilpasses pasientens behov.

Vurder å titrere trykkinnstillingene for V.A.C.®-behandlingen med trinn på 25 mmHg 
for følgende tilstander:

• omfattende drenasje

• store sår

• V.A.C.® WhiteFoam‑forbinding(er) i såret eller i gangområder

• en skadet forsegling (se Opprettholde en forsegling, side 24)

Trykkinnstillingen for V.A.C.®-behandlingen kan titreres ned i trinn på 25 mmHg for 
følgende situasjoner:

• svært høy eller svært lav alder

• dårlig næring

• risiko for kraftig blødning (f.eks. pasienter på antikoagulerende behandling)

• sirkulatorisk risiko (f.eks. perifer karsykdom)

• kraftig vekst av granulasjonsvev

• smerte eller ubehag som ikke lindres av passende analgetika

• ekkymose omkring såret eller i sårbunnen
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Kontinuerlig behandling versus intermitterende / DPC-behandling

Kontinuerlig behandling anbefales for de første 48 timer for alle sår. Intermitterende / 
DPC‑behandling kan brukes etter denne perioden på 48 timer. Enkelte pasienter kan ha større 
nytte av kontinuerlig behandling for hele behandlingsperioden. Kontinuerlig behandling etter 
de første 48 timene anbefales når:

• pasientene har økt risiko for blødning

• pasientene opplever betydelig ubehag ved intermitterende / DPC‑behandling

• det er vanskelig å opprettholde en lufttett forsegling (f.eks. perianale sår eller sår på tærne)

• det er ganger eller områder med underliggende hulrom, da kontinuerlig behandling 
hjelper med å holde såret lukket, sikre at kantene komprimeres og fremme granulasjon 
(se gangteknikken, side 29)

• det er omfattende drenasje fra såret etter de første 48 timene (det er bedre å vente 
til mengden drenasje avtar før man går over til intermitterende / DPC‑modus)

• det er transplantasjoner eller vevsfliker hvor det er nødvendig å forhindre skjærkraft

• en spjelkeeffekt er nødvendig (f.eks. brystbens‑ eller abdominale sår)

Tabell 1.1: Anbefalte behandlingsinnstillinger 

Intensitetsfunksjon

Intensiteten er knyttet til hvor raskt ønsket trykk oppnås etter at hver behandlingssyklus 
har startet. Jo lavere intensitetsinnstillingen er, desto lengre tid vil det ta å nå ønsket trykk. 
Vi anbefaler at nye pasienter starter behandlingen på laveste intensitet. Dette gjør det 
mulig å øke undertrykket og dermed kompresjonen av svampen i såret langsommere og 
roligere. Intensiteten kan forbli på minimumsinnstillingen gjennom hele behandlingen for 
å øke pasientens velvære, spesielt ved bruk av intermitterende / DPC‑behandling. Høyere 
intensitetsinnstillinger anbefales for større sår for å oppnå / vedlikeholde forsegling.

Såregenskaper Kontinuerlig
Intermitterende/

DPC

Påføring av forbinding er vanskelig

Vevsfliker

Sterkt eksuderende

Transplantater

Smertefulle sår

Ganger eller underliggende hulrom

Ustabile strukturer

Minimalt eksuderende

Store sår

Små sår

Fremgangen har stanset opp
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V.A.C.®-FORBINDINGER, BEHOLDERE OG ENGANGSUTSTYR

En rekke V.A.C.®‑forbindinger og tilbehør er tilgjengelig for bruk med 
V.A.C.®‑behandlingsapparater. Disse omfatter beholdere, slanger, overtrekk, svampforbindinger 
og SensaT.R.A.C.™‑puten. I tillegg finnes også spesielle V.A.C.®‑forbindinger tilgjengelig 
(se side 27, Spesifikke forbindingsteknikker, og side 65, Grunnleggende for 
V.A.C.®-behandling). Gå til KCI‑nettsiden www.kci‑medical.com for ytterligere og 
oppdatert informasjon.

KCI leverer tre svamptyper til bruk med V.A.C.®‑behandlingssystemet.

V.A.C.® GranuFoam™-forbinding: Denne svarte 
svampforbindingen av polyuretan (PU) har nettformede 
(åpne) celler for å hjelpe med å fordele undertrykket jevnt 
over sårbunnen og bidra til dannelse av granulasjonsvev i 
såret samt fremme sårsammentrekningen. Den er hydrofob 
(fuktighetsbestandig), noe som fremmer fjerning av eksudat.

V.A.C. GranuFoam Silver®-forbinding: V.A.C. GranuFoam 
Silver®‑forbindingen er en nettformet svamp av polyuretan med 
åpne celler som har blitt mikrobundet med metallisk sølv via en 
tilpasset metalliseringsprosess. Det mikrobundne metalliske sølvet 
fordeles jevnt gjennom hele forbindingen, og sikrer sølv også 
etter tilskjæring.

V.A.C.® WhiteFoam-forbinding: Denne hvite polyvinylsvampen 
med alkohol er en tett svamp med åpne porer og større 
tensil styrke enn V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen til bruk 
i ganger og underliggende hulrom. Den er hydrofil (eller 
fuktighetsbevarende), og pakkes forhåndsfuktet med sterilt 
vann. Egenskapene bidrar til å redusere sannsynligheten for 
adheranse til sårbunnen. V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen kan 
brukes som en hjelp til å redusere ubehag, over ferske hudgrafter 
med forskjellig tykkelse (STSG), eller i situasjoner hvor en respons med hypergranulering er 
sannsynlig. Den høyere tettheten i V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen krever en trykkinnstilling 
på minst 125 mmHg.

For optimal trykkfordeling, anbefales det å anvende en V.A.C.® GranuFoam™‑forbinding over 
V.A.C.® WhiteFoam. Ikke plasser svampforbindinger fra V.A.C.®‑behandlingssystemet i direkte 
kontakt med blottstilte blodårer, anastomoseområder, organer eller nerver.
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Tabell 1.2: Velge en egnet svampforbinding

* V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen kan bare brukes over transplantasjoner og lukkede 
kirurgiske snitt når det finnes en ikke‑klebende forbinding (side 23) direkte over transplantatet 
eller snittet.

MERK: Dette er generelle anbefalinger. Rådfør deg med behandlende lege, 
da omstendighetene knyttet til den enkelte pasient kan variere.

Se den spesifikke bruksanvisningen som leveres med forbindingen for fullstendige 
instruksjoner om påføring av forbindingen.

Dype, akutte sår med forekomst av 
moderat granulasjonsvev

Trykksår med fullstendig tykkelse
(Stadium 3 eller 4)

Vevsfliker

Smertefulle sår

Overflatesår

Ganger/sinustrakter/underliggende hulrom

Sår som krever kontrollert vekst 
av granulasjonsvev

Dype traumesår

Diabetiske fotsår

Tørre sår

Plassering etter transplantasjon
(inkludert huderstatning)

Sår på underekstremitetene, inkludert 
venøse leggsår og diabetiske fotsår

Nødvendig med barriere mot 
gjennomtrengning av bakterier

V.A.C.® 
GranuFoam™-

forbinding

V.A.C. 
GranuFoam 

Silver®

V.A.C.® 
WhiteFoam-
forbinding

V.A.C.® 
GranuFoam™-bro/-

broforbinding med XG
Såregenskaper

Sår som skyldes venøs insuffisiens

Lukkede kirurgiske inngrep
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2 - GENERELLE RETNINGSLINJER FOR V.A.C.®-FORBINDING
SIKRE FORBINDINGENS INTEGRITET

Det anbefales at legen eller pasienten (hjemme) kontrollerer forbindingen visuelt hver andre 
time for å sikre at svampen er fast og komprimert i sårbunnen mens aktiv behandling pågår. 
Hvis ikke:

• Sørg for at skjermbildet viser behandling PÅ. Hvis ikke, trykk på BEHANDLING 
PÅ/AV‑knappen.

• Bekreft at klemmene er åpne, og at det ikke er knekk på slangene.

• Identifiser luftlekkasjer ved å lytte med et stetoskop eller bevege hånden rundt kantene 
på forbindingen mens du trykker lett.

• Hvis det viser seg at forseglingen er ødelagt og at V.A.C.®‑overtrekket har løsnet, klipp bort 
løse eller fuktige kanter, sørg for at huden er tørr, og påfør deretter nye overtrekksstrimler.

MERK: Hvis du oppdager en lekkasje, må du lappe med ekstra overtrekk for å forsikre deg om 
at forseglingen er tett.

FORSIKTIG: Bruk så få lag med overtrekk som mulig. Flere lag med V.A.C.®‑overtrekk kan 
redusere overføringshastighet for fuktig damp, noe som kan øke risikoen for maserasjon, 
spesielt i små sår, underekstremiteter eller vektbærende områder.

MERK: Hvis såret er over et ben eller på områder der belastningen kan påføre ekstra press 
eller stress på det underliggende vevet, bør det brukes en trykkavlastende overflate eller et 
apparat for å sikre at pasienten trykkavlastes så mye som mulig.

MERK: Tell alltid antall svampbiter som blir brukt i såret. Noter antall svampbiter og datoen 
for bytte av forbinding på overtrekket eller etiketten for antall svampdeler, hvis tilgjengelig, 
og i pasientens journal. 

IKKE-KLEBENDE FORBINDINGER
I noen situasjoner kan man plassere en ikke‑klebende forbinding over såret før 
V.A.C.®‑svampforbindingen påføres.  Eksempler på maskede, ikke‑klebende materialer 
som kan brukes med KCI‑forbindinger, omfatter, men er ikke begrenset til: 

• petroleumsimpregnerte forbindinger

• oljeemulsjonsimpregnerte forbindinger

• silikonforbindinger
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OPPRETTHOLDE EN FORSEGLING

Det er avgjørende å opprettholde forseglingen rundt forbindingen for at V.A.C.®‑behandlingen 
skal være vellykket. Anbefalinger for å opprettholde forseglingens integritet:

• Tørk området rundt såret grundig etter rengjøring. Et beskyttende hudbarrierepreparat kan 
brukes for å klargjøre huden for påføring av overtrekk (f.eks. en flytende barrierefilm eller 
kirurgisk lim).

• For ømfintlig vev rundt såret, eller i områder som er vanskelige å forbinde, påføres 
beskyttende hudpreparat, og såret rammes inn med transparent film eller en hydrokolloid 
forbinding eller annen egnet barriere. 

• Sørg for at V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen egner seg for sårets dybde, enten ved å 
klippe det til eller ved å skråskjære det, eller bruk spesielle tynne V.A.C.® GranuFoam™‑
forbindinger der dette er indisert.

• Plasser slangene i forbindingen på en flat overlate, vekk fra perinealområdet, benete 
områder eller trykkområder.

• Fest eller forankre slangen med nok et stykke overtrekk eller tape, og plasser ankeret flere 
centimeter bort fra forbindingen eller såret. Dette forhindrer at spenning i slangen trekker 
i forbindingen. Hvis slangen festes direkte til forbindingen, kan spenningen i slangen føre 
til at forseglingen brytes.

BYTTE BEHOLDEREN

V.A.C.®‑beholderen skal byttes når den er full (alarmen utløses), eller minst én gang i uken 
for å regulere lukt:

1. Følg vanlige forholdsregler ettersom systemet kan inneholde kroppsvæsker.

2. Lukk klemmene på både beholderen og forbindingsslangen.

3. Koble beholderslangen fra forbindingsslangen.

4. Fjern beholderen fra apparatet.

5. Kasser beholderen i samsvar med institusjonelle og lokale (nasjonale) krav.

6. Installer en ny beholder slik det er beskrevet i instruksjons‑ og merkingsmaterialene 
for behandlingsapparatet.

7. Koble den nye beholderen til forbindingsslangen og start behandlingen som foreskrevet.
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KOBLE FRA V.A.C.®-BEHANDLINGSAPPARATET

ADVARSEL! La aldri en V.A.C.®-forbinding sitte på plass uten aktiv 
V.A.C.®-behandling i mer enn to timer. Hvis behandlingen er av i 
mer enn to timer, fjerner du den gamle forbindingen og skyller ut 
såret. Påfør enten en ny V.A.C.®-forbinding fra en uåpnet, steril 
pakning, og gjenoppta V.A.C.®-behandlingen, eller påfør en annen 
forbinding, slik som våte til fuktige gasbind som er godkjent for 
bruk ved ekstremt behov av behandlende lege.

Koble fra i korte perioder:

1. Lukk klemmene på beholderen og forbindingsslangen.

2. Slå av behandlingsapparatet.

3. Koble forbindingsslangen fra beholderslangen.

4. Dekk til endene på slangen og fest. Bruk beholderens slangehette hvis tilgjengelig.

Koble til på nytt:

1. Fjern slangehetten eller beskyttende deksel fra enden av slangen.

2. Koble forbindingsslangen til beholderslangen igjen.

3. Åpne begge klemmene.

4. Slå på behandlingsapparatet. Bekreft at tidligere behandlingsinnstillinger reaktiveres.
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3 - SPESIELLE FORBINDINGSTEKNIKKER

TEKNIKKER FOR BEHANDLING AV FLERE SÅR

Y-kontaktteknikk

Ved å påføre en Y‑kontakt til beholderslangen kan ett V.A.C.®‑behandlingsapparat brukes for å 
behandle flere sår samtidig på én og samme pasient. Hvis denne teknikken benyttes, skal alle 
sår med forbinding kontrolleres for å sikre at forseglingen er intakt. Forbindingen skal være 
flat. V.A.C.® GranuFoam™‑forbindinger og V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindinger skal ha et 
rynket utseende. Det skal ikke høres noen suselyder.

• SensaT.R.A.C.™‑teknologien kan bare føle ett sårområde, nemlig siden med posten 
(hannkopling), også når flere sår blir behandlet.

• Det anbefales ikke å bruke en Y‑kontakt for å koble sammen transplantert vev 
og/eller vevsfliker.

• Det anbefales ikke å anvende mer enn én Y‑kontakt per behandlingapparat.

• Ikke koble infiserte sår til ikke‑infiserte sår gjennom en Y‑kontakt.

• Ikke koble sår med forskjellig etiologi der krysskontaminering kan forekomme.

• Unngå å bruke en Y‑kontakt for å koble sammen sår som kan behandles optimalt med 
forskjellige trykkinnstillinger.

• Se på Y‑kontakten som en forlengelse av beholderslangen.

Bytt Y‑kontakten minst én gang i uken eller oftere, etter behov, når beholderen byttes. 
Kast Y‑kontakten, beholderslangen og beholderen i samsvar med spesielle retningslinjer 
for institusjonen, eller nasjonale og lokale forskrifter.

SensaT.R.A.C.™-pute 
med Y-kontakt
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Brobyggingsteknikk

Sår som ligger tett inntil hverandre på samme pasient og som har lignende patologi, kan også 
behandles med ett V.A.C.®‑behandlingsapparat med en teknikk som er kjent som brobygging.

Fordelene med brobygging omfatter:

• Evnen til å koble sammen ett eller flere sår med samme opphav til ett 
V.A.C.®‑behandlingsapparat.

• Muligheten til å plassere SensaT.R.A.C.™‑puten og slanger på et egnet sted basert på 
sårstørrelse, sårtype og sårets plassering.

MERK: Bruk bare V.A.C.® GranuFoam™-forbindinger til brobygging.

Brobygging steg for steg

1. Beskytt frisk hud mellom de to sårene med et stykke V.A.C.®‑overtrekk; eller annen 
hudbarriere slik som en hydrokolloid forbinding eller en dampgjennomtrengelig 
selvklebende filmforbinding.

2. Plasser svampforbindingen i begge sårene, og koble sammen de to sårene med nok et 
svampstykke slik at det dannes en bro. Alle svampstykkene må være direkte i kontakt med 
hverandre.

3. Det er viktig å plassere SensaT.R.A.C.™‑puten på et sentralt sted for å sikre at eksudat fra 
ett sår ikke trekkes gjennom det andre såret.

4. Det anbefales ikke å opprette en bro mellom sår med forskjellig etiologi, eller å opprette 
bro mellom et infisert sår og et ikke‑infisert sår.
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TEKNIKKER FOR GANGER OG SINUSTRAKTER

V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen anbefales for bruk i ganger. Klipp alltid til 
V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen slik at den er bred i den ene enden og smal i den andre. 
Dette vil sørge for at åpningen til gangen eller sinustrakten forblir åpen til den distale delen 
av gangen har blitt lukket. 

Kontinuerlig behandling skal alltid brukes til gangen er fullstendig lukket.

Ikke plasser svampforbindinger i blinde eller uutforskede ganger.

Innledende påføring av forbinding for ganger og sinustrakter

1. Fastslå lengde og bredde på gangen eller sinustrakten med ønsket måleapparat.

2. Klipp svampen til en størrelse som passer til gangens størrelse pluss ytterligere 1–2 cm inn 
i sårbunnen. Plasser forsiktig svampen i gangen eller sinustrakten helt til den distale delen. 
Svampen i gangen må kommunisere med svampen i sårbunnen og være klart synlig.

MERK: Tell alltid totalt antall svampbiter som ble brukt i såret. Noter antall svampbiter 
og datoen for bytte av forbinding på overtrekket eller etiketten for antall svampdeler, 
hvis tilgjengelig, og i pasientens journal.

Trekk V.A.C.® WhiteFoam-
forbindingen ut 1–2 cm, 
slik at den distale delen 
av gangen eller sinustrakten 
ikke er dekket av svamp.

V.A.C.® WhiteFoam-forbinding
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Påfølgende bytte av forbinding

Etter hvert som drenasjen begynner å avta og forekomsten av granulasjonsvev påvises, 
kan påfølgende bytte av forbinding endres på følgende måte:

1. Fastslå lengde og bredde på gangen eller sinustrakten som nevnt ovenfor.

2. Klipp til V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen slik at den er bred i den ene enden og smal 
i den andre.

3. Plasser forsiktig svampen i gangen eller sinustrakten helt til den distale delen.

MERK: Tell alltid antall svampbiter som blir brukt i såret. Noter antall svampbiter og 
datoen for bytte av forbinding på overtrekket eller etiketten for antall svampdeler, hvis 
tilgjengelig, og i pasientens journal.

4. Trekk ut 1–2 cm, og sørg for at noe av svampen i gangen kommuniserer med svampen 
i sårbunnen. Denne spesifikke plasseringen gjør at den distale delen av gangen 
eller sinustrakten forblir uten svamp, og gjør det mulig å forsyne høyere trykk for 
å komprimere kantene sammen, noe som gjør at såret granuleres sammen fra den 
distale delen og forover.

5. Start kontinuerlig behandling med tidligere innstillinger.

6. Gjenta denne prosedyren til gangen er lukket.

UNDERLIGGENDE HULROM

Det anbefales at kontinuerlig behandling brukes ved forekomst av underliggende hulrom.

Innledende påføring av forbinding

1. Plasser forsiktig V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen i alle områder med underliggende 
hulrom. Start i den distale enden. Ikke pakk svampen ned i områder med underliggende 
hulrom.

2. Trekk svampen ut igjen ca 1–2 cm, og la noe av svampen bevare kontakten med svampen 
i sårbunnen. Denne spesifikke plasseringen gjør at den distale delen av det underliggende 
hulrommet er fritt for svamp, og gjør det mulig å fordele høyere trykk for å komprimere 
de fire delene av det underliggende hulrommet, noe som stimulerer sårkantene til 
å granulere seg sammen fra den distale delen og utover.

3. Overvåk mengden eksudat og forekomst av granulasjonsvev ved hvert forbindingsbytte.
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Påfølgende bytte av forbinding

Når eksudatvolumet avtar, og forekomsten av granulasjonsvev påvises, må påfølgende bytte av 
forbinding endres på følgende måte:

1. Plasser forsiktig svampen i området med underliggende hulrom helt til den distale delen. 
Ikke pakk svampen ned i områder med underliggende hulrom.

2. Trekk svampen ut igjen ca 1–2 cm, og la noe av svampen bevare kontakten med svampen 
i sårbunnen. Denne spesifikke plasseringen gjør at den distale delen av det underliggende 
hulrommet er fritt for svamp, og gjør det mulig å fordele høyere trykk for å trykke sammen 
de fire delene av det underliggende hulrommet, noe som stimulerer sårkantene til å 
granulere seg sammen fra den distale delen og utover.

3. Start kontinuerlig behandling med tidligere innstillinger.

4. Overvåk mengden eksudat og forekomst av granulasjonsvev ved hvert forbindingsbytte.

FOTSÅR
For sår på den plantare overflaten av hælen er det best å anvende en brobyggingsteknikk 
for å sikre at ytterligere trykk ikke påføres som et resultat av hvordan slangene 
og/eller SensaT.R.A.C.™‑puten er plassert. Dette omfatter å bruke svamp for å 
plassere SensaT.R.A.C.™‑puten eller ‑slangen på fotens dorsalside (vurder bruk 
av V.A.C.® GranuFoam™‑hælforbinding).

Påføringsteknikk for å plassere SensaT.R.A.C.™-puten i bro bort fra såret

1. Plasser forsiktig egnet V.A.C.®‑svampforbinding i såret.

2. For å beskytte frisk hud, påfør V.A.C.®‑overtrekk eller en annen tett barriere fra 
sårkanten til den fremre siden av foten.

3. Klipp til et annet svampstykke slik at det får en "C"‑form.

4. Plasser det C‑formede svampstykket rundt foten, slik at det strekker seg fra såret til den 
laterale siden, og sørg for at det berører svampforbindingen i såret. Sørg for at svampen 
ikke berører frisk hud.

MERK: Tell alltid antall svampbiter som blir brukt i såret. Noter antall svampbiter 
og datoen for bytte av forbinding på overtrekket eller etiketten for antall svampdeler, 
hvis tilgjengelig, og i pasientens journal.

"C"-snitt for sår på den 
plantare overflaten
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5. Påfør V.A.C.®‑overtrekket over svampen, og la det strekke seg til den fremre delen av 
foten, slik at det dekker både såret og det C‑formede svampstykket for å oppnå forsegling.

6. Klipp til et hull på 2,5 cm i overtrekket på den fremre delen av foten, og påfør 
SensaT.R.A.C.™‑puten.

7. Passende avlastning av foten er avgjørende for å maksimere fordelene av 
V.A.C.®‑behandlingen.

ORTOPEDISK UTSTYR 

V.A.C.®‑forbindingen kan plasseres på sår med ortopedisk utstyr, slik som områder medpinner.

Påføringsteknikk

1. Plasser en egnet V.A.C.®‑forbinding i såret.

2. Påfør en modellerbar hydrokolloid strimmel rundt pinnen, omtrent 1,27 cm over sårets 
nivå, og vikle den rundt pinnen for å sikre at den sitter godt.

3. Klipp til V.A.C.®‑overtrekket slik at det har en egnet størrelse, og påfør det på såret.

4. Klipp strimler av overtrekket og påfør dem vertikal over pinnen og på V.A.C.®‑overtrekket 
rundt pinnen. Gjør dette fra begge sidene av pinnen. Klem overtrekket sammen for å 
skape en lufttett forsegling når V.A.C.®‑behandlingen settes igang.

Lukke V.A.C.®-overtrekk 
rundt ortopedisk 
utstyr (pinner)
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NY APPROKSIMASJON AV SÅRKANT OG FORBINDINGSTEKNIKK
I åpne sår uten betydelig tap av vev kan V.A.C.®‑behandling brukes for å fremme ny 
approksimasjon av sårkantene.

1. Innledende påføring av forbinding skal omfatte forsiktig plassering av 
V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen i såret.

MERK: Tell alltid antall svampbiter som blir brukt i såret. Noter antall svampbiter og 
datoen for bytte av forbinding på overtrekket eller etiketten for antall svampdeler, 
hvis tilgjengelig, og i pasientens journal.

2. Trykket skal justeres tilsvarende for å fremme fjerningen av store mengder smuss og væske.

3. For påfølgende påføring av forbindinger skal svampen klippes gradvis mindre for å tillate 
kontrollert ny approksimasjon av sårkantene.

FORBINDINGER OG AVFØRINGSINKONTINENS

V.A.C.®‑behandling kan brukes ved avføringsinkontinens. Mange inkontinente pasienter 
med sakrale eller perineale sår kan ha nytte av V.A.C.®‑behandling. Det finnes en rekke måter 
å bekjempe eller kontrollere mulig lekkasje av avføring til sårforbindingen.

• Vurder å bruke et rektalt oppsamlingssystem (slik som en avføringspose) eller et system 
for håndtering av avføringsinkontinens.

• Lag en ramme rundt såret med V.A.C.®‑overtrekk, en fleksibel hudbarriere, eller annet 
hudpreparat som vil hjelpe med å forhindre at forbindingen faller av grunnet kontakt 
med avføring. Barrierelaget hjelper med å skape en demning mellom anus og området 
som vil kunne komme i kontakt med avføringen.

Innledende påføring av 
svamp hvorpå stadig 
mindre svampstykker 
blir benyttet

Kontrollert ny 
approksimasjon av 
sårkantene muliggjør 
gradvis lukking

Fullstendig lukking 
oppnås
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FORBINDING AV SMÅ SÅR OG PÅFØRING AV SENSAT.R.A.C.™-PUTE
For sår som er mindre (< 4 cm) enn SensaT.R.A.C.™‑puten, anbefales følgende påføring av 
forbinding for å beskytte vevet rundt såret og forhindre maserasjon:

1. Klargjør området rundt såret ved å påføre et beskyttende hudbarrierepreparat, og ram inn 
såret med gjennomsiktig film eller hydrokolloid forbinding (fig. 2).

2. Klipp svampforbindingen til en størrelse som gjør at svampen kan plasseres forsiktig i såret, 
men uten å overlappe frisk hud (fig. 3).

MERK: Ikke klipp svampen over såret, da biter kan falle ned i såret (fig. 4). Gni på 
svampkantene (ikke over sårområdet) for å fjerne eventuelle fragmenter eller løse 
partikler som kan falle ned i eller bli igjen i såret når forbindingen fjernes.

3. Plasser svampforbindingen forsiktig i sårhulen, og sørg for at den er i kontakt med alle 
såroverflater (fig. 5). Ikke tving svampforbindingen inn i noen deler av såret.

MERK: Tell alltid antall svampbiter som blir brukt i såret. Noter antall svampbiter og 
datoen for bytte av forbinding på overtrekket eller etiketten for antall svampdeler, 
hvis tilgjengelig, og i pasientens journal.

4. For å tilpasse størrelsen på SensaT.R.A.C.™‑puten, klipp et annet svampstykke som er stort 
nok til å rekke 2–3 cm forbi SensaT.R.A.C.™‑puten (fig. 6), og legg på svampen i såret 
(fig. 7). Sørg for at svampen ikke berører frisk hud, at den er plassert på produktet som 
brukes for å ramme inn såret, og at den beskytter den friske huden (fig. 8).

Fig. 3 Fig. 4Fig. 1

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 2

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10



   35

5. Klipp til og plasser V.A.C.®‑overtrekket slik at det dekker svampforbindingen og ytterligere 
3–5 cm med friskt vev rundt såret (fig. 9).

6. Klyp sammen overtrekket og klipp et hull på 2,5 cm gjennom det (ikke et snitt). Hullet 
skal være stort nok til at væske og/eller eksudat kan fjernes. Det er ikke nødvendig 
å klippe i svampen.

7. Påfør SensaT.R.A.C.™‑puten på den største svampbiten (fig. 10).

8. Forsegl overtrekket på SensaT.R.A.C.™‑puten med ytterligere overtrekk om nødvendig.

9. Start behandlingen.

BEHANDLING AV SNITT
V.A.C.® GranuFoam™‑forbindinger kan brukes på lukkede kirurgiske snitt for å behandle 
snitt som med vedvarende drenasje etter lukking med sutur eller stifter. 

Forberedelse av snittområdet

1. Før operasjonen må du barbere eller klippe operasjonsområdet der forbindingen skal 
brukes, for å gi bedre klebefeste til forbindingen og bedre forsegling, i henhold til 
institusjonens retningslinjer.

2. Umiddelbart etter operasjonen renser du bruksområdet i henhold til legens instruksjoner.

3. Klapp bruksområdet forsiktig tørt med sterilt gasbind. Hvis du vil sikre feste, 
må bruksområdet være helt tørt før forbindingen påføres. 

Drenasjeslanger og kontrollenheter for smertebehandling

Forbindinger fra V.A.C.®‑behandlingssystemet kan brukes med både drenasjeslanger 
og smertebehandlingapparater. Det forutsetter at forbindingen ikke plasseres over slanger 
der disse kommer ut av huden. Kirurgisk drenasje må gå under huden utenfor kanten av 
forbindingen og fungere uavhengig av V.A.C.®‑behandlingssystemet.

MERK: Selv om samtidig bruk av kirurgisk drenasje er tillatt med 
V.A.C.®-behandlingssystemet, må ikke systemet brukes som et uttak eller 
en beholder for drenasjen.
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Påføring av forbinding på snittområdet

Produkt Størrelse på forbinding
Mulig total klippelengde 
på forbindingstrimlene 

er 6,35 cm
Maksimal lengde på snitt

V.A.C. ® GranuFoam™‑
forbinding, S

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

V.A.C. ® GranuFoam™‑
forbinding, M

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

V.A.C. ® GranuFoam™‑
forbinding, L

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

V.A.C. ® GranuFoam™‑
forbinding, XL

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

1. Velg passende forbinding.

2. Rengjør huden rundt snittet, i henhold til institusjonens retningslinjer eller legens 
instruksjoner. 

3. Påfør hudbeskyttelse/klebemiddel på området rundt snittet og ca. 5,1 cm på hver side 
for å bidra til å forsegle forbindingen.

4. Beskytt frisk hud på begge sider av suturlinjen med V.A.C. ®‑overtrekk, hydrokolloid 
eller annen gjennomsiktig film (lag en ramme rundt sutur‑ eller stiftelinjen), og la 
suturlinjen være synlig.

5. Legg et ikke‑klebende lag (dvs. oljeemulsjon, mineralolje eller silikonforbinding), som 
er minst 7,6 cm bredt, over hele snittet. Inkluder minst 2,5 cm over hver ende av snittet.

6. Klipp V.A.C.® GranuFoam™‑forbinding til strimler som er minst 6,3 cm brede. Klipp nok 
strimler til å dekke hele snittet, og minst 2,5 cm over hver ende.

7. Legg V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingsstrimler over hele det ikke‑klebende laget.  Hvis 
det brukes flere strimler, må du sørge for at strimlene er i kontakt med hverandre slik at 
det påføres undertrykk over hele snittets lengde. La ikke V.A.C.® GranuFoam™‑forbinding 
være i kontakt med frisk hud.

8. Klipp V.A.C.®‑overtrekk med en bredde på minst 17,8 cm for å dekke 
V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen og 3–5 cm med frisk hud. Det kan brukes 
en ekstra overtrekksstrimmel for å danne en forsegling ved å overlappe kantene.

9. Plasser V.A.C®‑overtrekket forsiktig over toppen av V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen 
og så ned på sidene utover frisk hud.  

MERK: For å unngå skade på huden rundt såret må du ikke dra eller strekke overtrekket 
over svampforbindingen under påføringen av overtrekket.  

10. Klyp i overtrekket, og klipp et hull på 2,5 cm gjennom overtrekket (ikke et snitt). Hullet 
må være stort nok til at det er mulig å fjerne væske og/eller eksudat. Det er ikke nødvendig 
å klippe i svampen.

11. Påfør SensaT.R.A.C.™‑puten. 

12. Start V.A.C.®‑behandling ved ‑125 mmg kontinuerlig.
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4 - V.A.C.®-BEHANDLINGSOVERVÅKNING

SMERTEBEHANDLING

Pasienter som mottar V.A.C.®‑behandling kan oppleve redusert smerte etterhvert som såret 
begynner å hele. Enkelte pasienter opplever derimot ubehag under behandling eller ved 
bytte av forbinding. I tråd med institusjonens retningslinjer skal et godkjent verktøy for 
smertevurdering brukes, og smerteverdier skal dokumenteres der dette er aktuelt før, under 
og etter forbindingsrelaterte prosedyrer.

I tillegg skal følgende strategier tas i betraktning:

• Hvis pasienten klager over ubehag gjennom hele behandlingen, skal du vurdere å bytte til 
V.A.C.® WhiteFoam‑forbinding.

• Sørg for at pasienten mottar tilstrekkelige analgetika under behandlingen.

• Hvis pasienten klager over ubehag under bytting av forbindingen, bør du 
vurdere premedisinering, bruk av et ikke‑klebende materiale før svampplassering, 
bruke V.A.C.® WhiteFoam til å forbinde såret, eller behandle ubehaget som foreskrevet 
av behandlende lege.

• En plutselig økning eller endring i smertens natur krever utredning.

BEHANDLINGENS VARIGHET

Behandlingens varighet er avhengig av målet behandlende lege har for behandlingen, 
sårpatologien, sårets størrelse og behandlingen av pasientens komorbiditeter. Gjennomsnittlig 
varighet for behandlingen er 4–6 uker. Mange sår kan derimot være klare for kirurgisk lukking 
etter så lite som én uke. Hvis en pasient ikke er en kandidat for kirurgi, kan V.A.C.®‑behandling 
brukes i en lengre tidsperiode så sant tilfredsstillende fremgang vedvarer.

NÅR SKAL MAN AVBRYTE V.A.C.®-BEHANDLING

V.A.C.®‑behandling skal avbrytes når:

• Målet for behandlingen er nådd. I noen tilfeller vil dette tilsvare full lukking av såret, i andre 
tilfeller vil såret bli lukket kirurgisk.

• Såret viser ingen fremgang i én eller to uker fortløpende, og mulige løsninger for å fremme 
sårheling har vært mislykket. Individuelle omstendigheter kan variere.

• Pasienten er ikke i stand til eller er uvillig til å følge den medisinske pleieplanen 
(maksimale fordeler vil kanskje ikke bli oppnådd).
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INDIKASJON PÅ EFFEKTIV V.A.C.®-BEHANDLING

• Eksudatvolumet skal gradvis avta med tiden.

• Såret kan forandre utseende og farge, og få en dypere rødfarge, da V.A.C.®‑behandling 
bidrar til å fremme perfusjon til såret.

• Fargen på eksudatet kan endre seg fra serøs til serosanguinøs, og noe sanguinøs eller 
blodigdrenasje kan også bli observert ved behandling med undertrykk. Dette forårsakes 
av V.A.C.®‑behandlingens handlingsmekanisme for å hjelpe med å fremme perfusjon. 
Endringen i egenskapene for sårdrenasje kan være resultatet av at kapillarknopper rives 
opp i granulasjonsvevet. Hvis aktiv blødning utvikler seg plutselig eller i store 
mengder under V.A.C.®-behandling, eller hvis friskt (sterkt rødfarget) blod ses 
i slangene eller i beholderen, skal du øyeblikkelig avbryte V.A.C.®-behandling, 
iverksette tiltak for å stoppe blødningen, og tilkalle øyeblikkelig medisinsk hjelp.

• Sårmålinger bør avta etter hvert som den aktive tilhelingsprosessen fortsetter. 
Ukentlige sårmålinger skal foretas og dokumenteres i henhold til institusjonens 
protokoll for sammenligning, og for en effektiv vurdering av tilhelingen. En jevn 
reduksjon i sårdimensjonene bør bemerkes hver uke. Hvis dette ikke er tilfelle, 
skal en omfattende vurdering iverksettes øyeblikkelig i tillegg til feilsøking av 
intervensjoner (Se delen Minimale endringer i sårstørrelse nedenfor). InfoV.A.C.® 
og V.A.C.Ulta™‑behandlingssystemene tilbyr verktøy til såravbildning og dimensjonell 
dokumentasjon.

• Etter hvert som såret fortsetter å danne granulasjonsvev, skal ny epitelialvekst påvises 
ved sårkantene.

INDIKATORER PÅ INEFFEKTIV BEHANDLING

En jevn reduksjon i sårdimensjonene bør noteres hver uke. Hvis dette ikke er tilfelle, skal 
en omfattende vurdering iverksettes øyeblikkelig i tillegg til feilsøking av intervensjoner 
(se nedenfor).

MINIMALE ENDRINGER I SÅRSTØRRELSE

Når det foreligger liten eller ingen endring i såret i én til to uker fortløpende, 
ogpasientssamsvar, teknikk og underliggende komorbiditieter ikke er årsaken, 
kan følgende være til nytte:

• Sørg for at pasienten mottar passende trykkavlastning. For eksempel kan det være 
at en pasient med et ischialt trykksår sitter for lenge av gangen.

• Klipp svampen slik at den er noe mindre enn sårkantene for sår med liten dybde, 
for å fremme migrasjonen av epitelialceller innover. Ikke la sårkantene rulle nedover under 
V.A.C.®‑behandling.

• Sørg for å gi en behandlingspause ved å avbryte V.A.C.®‑behandling i 1–2 dager, 
og gjenoppta deretter behandlingen.

• Endre behandlingsinnstillingene fra kontinuerlig til intermitterende / DPC eller omvendt.
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• Vurder om det blir brukt andre produkter i såret som potensielt kan forhindre 
at undertrykket når såret.

• Juster trykkinnstillingene (i henhold til toleranse) for sår som ikke egner seg 
for intermitterende / DPC‑behandling, for eksempel ganger eller sår med store 
mengder eksudat.

• Vurder næringsstatus og kompletter etter behov. 

• Sjekk behandlingstimemåleren for å sikre at det faktiske antallet mottatte behandlingstimer 
stemmer med antall anbefalte behandlingstimer (22 timer per dag). Hvis antall 
behandlingstimer er mindre enn 22 hver dag, skal du finne ut hvorfor det er en mangel på 
behandlinger og utbedre situasjonen. 

• Vurder om det foreligger sårinfeksjon i henhold til institusjonens protokoll eller ordre fra 
lege. Med ordre fra lege skal en mikrobiologisk kultur eller biopsi innhentes, og behandling 
skal skje deretter. 

FORVERRING AV SÅR

Hvis et sår har vist god fremgang mellom bytting av forbindinger, men så begynner å forverre 
seg raskt, skal følgende intervensjon vurderes, og spesialist skal oppsøkes ved behov for 
veiledning/ekspertise:

• Sjekk behandlingshistorieloggen, hvis en slik er tilgjengelig på behandlingsapparatet, for 
å sikre at det faktiske antallet mottatte behandlingstimer stemmer med antall anbefalte 
behandlingstimer (22 timer per dag). Hvis antall behandlingstimer er mindre enn 22 hver 
dag, skal du finne ut hvorfor det er en mangel på behandlinger og utbedre situasjonen.

• Sjekk for små lekkasjer med et stetoskop, eller ved å lytte etter en vislende lyd, eller 
ved å bevege hånden din rundt kanten av forbindingen mens du påfører et lett trykk. 
ActiV.A.C.®‑, InfoV.A.C.®‑ og V.A.C.Ulta™‑behandlingssystemer har et Seal Check™‑
verktøy til påvisning av lekkasje som gir hørbare og synlige indikasjoner for lekkasjens 
plassering. Lapp igjen ved behov. Unngå derimot å påføre mer enn to lag med overtrekk.

• Rengjør såret grundigere ved bytte av forbinding.

• Vurder for tegn og symptomer på infeksjon, og iverksett egnet behandling om 
infeksjon foreligger.

• Bytt forbinding ofte, og sørg for at den byttes minst hver 48. time.

• Gransk såret og utfør débridement etter behov. Sørg for débridement av sårkantene hvis 
de ikke virker levedyktige eller har rullet seg sammen, da dette kan hemme dannelsen av 
granulasjonsvev og migrasjonen av epitelialceller over en akseptabel sårbunn.

• Kontroller for osteomyelitt, og sørg for egnet behandling hvis denne tilstanden foreligger.
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ENDRINGER I SÅRFARGE

Hvis sårvurderingen viser mørk misfarging:

• Forsikre deg om at det ikke foreligger mekanisk traume. Trykkavlast såret hvis trykket er for 
stort, fjern overflødige svampbiter i såret eller overtrekk som er trukket eller strukket over 
svampen. Husk å rulle overtrekket over svampen. Overtrekket skal ikke strekkes over den.

• Reduser trykket i steg på 25 mmHg.

• Fastslå om pasienten tar antikoagulerende legemidler, og evaluer de siste 
laboratorieverdiene for koagulering hvis dette er tilfelle. 

• Gjør svampen tynnere før forbindingen påføres for å forhindre for tett pakking, 
eller vurder å bruke V.A.C.® GranuFoam™ tynn forbinding.

Hvis såret ser hvitt ut, for fuktig eller maserert:

• Sjekk behandlingstimemåleren for å sikre at det faktiske antallet mottatte behandlingstimer 
stemmer med antall anbefalte behandlingstimer. Finn ut hvorfor det er en mangel på 
behandling, og utbedre situasjonen.

• Eksudatvolumet skal gradvis gå ned etter hvert som ekstracellulært smuss blir bragt 
i balanse. Vedvarende store mengder eksudat kan være tegn på infeksjon eller andre 
komplikasjoner, og skal vurderes av foreskrivende lege.

• Fastslå om okkult infeksjon foreligger.

• Øk trykkinnstillingene med steg på 25 mmHg hvis drenasjen øker.

• Fastslå om det foreligger en forseglingslekkasje forbundet med plasseringen, 
som kan forhindre effektiv fjerning av eksudat.

• Vurder forbindingsteknikken.

• Vurder behovet for å påføre bro slik at SensaT.R.A.C.™‑puten holdes borte fra såret.

• Beskytt omkringliggende vev med V.A.C.®‑overtrekk eller hydrokolloid.

• Isoler sårdrenasje fra huden rundt såret (se side 14 for spesifikk informasjon).

• Fastslå om pasienten er tilstrekkelig avlastet ,eller om det er mulighet for eksternt trykk 
på såret/forbindingen som kan føre til at såreksudat tvinges inn i huden rundt såret. 
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SÅRLUKT

Sår som behandles med V.A.C.®‑behandling kan ha en lukt grunnet svampen og sårvæsken, 
som inneholder bakterier og proteiner. Lukttype og ‑styrke er avhengig av hvilke bakterier 
og proteiner som er tilstede.

• Det er avgjørende at såret renses grundig ved hvert forbindingsbytte for å redusere 
mengden bakterier og minimere lukt.

• Hvis ubehagelig lukt vedvarer etter grundig rensing av såret, kan det være tegn 
på mulig infeksjon.

• V.A.C.®‑beholder med Isolyser®‑gel kan bidra til å redusere lukten betraktelig.

• Det kan være nødvendig å bytte beholderen oftere for å kontrollere lukten.

• Hvis du fastslår at V.A.C.®‑behandlingsapparatet er kilden til lukten, avbryter du bruk av 
dette behandlingsapparatet og tar kontakt med KCI‑representanten for å bytte apparatet.
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5 - SÅRSPESIFIKK INFORMASJON

AKUTTE / TRAUMATISKE SÅR / ANDREGRADSFORBRENNINGER

V.A.C.®‑behandling kan brukes til pleie av pasienter med akutte traumatiske sår, inkludert 
andregradsforbrenninger og ortopediske sår.

Følgende veiledning for innstillinger bidrar til å velge mellom behandlingsområder i henhold til 
sårtype og ordre fra behandlende lege. De valgte områdene er en veiledning basert på vanlige 
innstillinger for hver sårtype. Forholdene kan variere fra pasient til pasient. Hør med legen for å 
bekrefte innstillingene for hver pasient.

Mål og hensikt:

• fremme dannelse av granulasjonsvev

• fremme perfusjon

• fjerne eksudat og infeksiøst materiale

• bidra til at vevsfliker eller hudtransplantat fester seg

Tabell 5.1: Anbefalte innstillinger for akutte / traumatiske sår / 
andregradsforbrenninger

Kliniske hensyn

• V.A.C.®‑behandling kan brukes etter debridement for å hjelpe med å fjerne infeksiøst 
materiale og bidra til dannelsen av granulasjonsvev.

• V.A.C.®‑behandling kan brukes med ortopedisk utstyr (se Ortopedisk utstyr, side 32). 
Klinikere skal foreta en pleie‑/medisinsk vurdering ved observasjon av kvaliteten på 
granulasjonsvevet, og være oppmerksomme på alle tegn på infeksjon som kan indikere 
underliggende osteomyelitt. Rådfør deg med behandlende lege i slike tilfeller.

• Sener, leddbånd, blodårer, organer og nerver (vitale strukturer) må være fullstendig 
tildekket og beskyttet før administrering av V.A.C.®‑behandling. Tildekking med en 
muskellapp eller et annet tykt lag med naturlig vev gir mest effektiv beskyttelse. Hvis dette 
ikke er tilgjengelig, vurder ikke‑klebende forbindingsmateriale (side 23).

Innledende 
syklus

Påfølgende 
syklus

Ønsket trykk for 
V.A.C.® GranuFoam™-
forbinding

Ønsket trykk for 
V.A.C.® WhiteFoam-
forbinding

Intervall for bytte 
av forbinding*

Kontinuerlig 
de første 
48 timene

Vurder 
intermitterende/
DPC (5 min PÅ / 
2 min AV) for resten 
av behandlingen

125 mmHg 125–175 mmHg
Titrer opp for økt drenasje

Hver 48.–72. time, ikke 
mindre enn 3 ganger per 
uke Infiserte sår:
Vurder behovet for hyppigere 
bytte av forbinding

* Se informasjon om bytte av forbinding i bruksanvisningen som følger med V.A.C.®-forbindingen.
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• V.A.C.®‑svamp kan påføres direkte over absorberbart eller ikke‑absorberbart nett eller 
intakt fascie. Ikke plasser V.A.C.®‑forbindingen over blottstilte blodårer, organer, nerver 
eller sener. 
 
Hvis aktiv blødning utvikler seg plutselig eller i store mengder under 
V.A.C.®-behandling, eller hvis nytt (sterkt rødfarget) blod observeres i slangen 
eller i beholderen, skal V.A.C.®-behandlingen avbrytes umiddelbart og medisinsk 
assistanse skal oppsøkes øyeblikkelig.

• For sår med store mengder eksudat, vurder å øke ønsket trykk med 25–75 mmHg til 
mengden drenasje går ned. Dette vil sikre passende fjerning av væske, og opprettholde 
forseglingen på V.A.C.®‑forbindingen.

• Kontinuerlig behandling anbefales gjennom hele behandlingen for pasienter som opplever 
ubehag eller som bruker V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen, eller hvor såret omfatter 
ganger / underliggende hulrom eller har vevsfliker og transplantasjoner.

• V.A.C.®‑behandling skal ikke startes på et sår med osteomyelitt til det har blitt foretatt 
grundig débridement av alt nekrotisk, ikke‑levedyktig vev, inkludert infisert ben (ved behov) 
og passende antibiotikabehandling har blitt igangsatt.

• I akutte sår med blottstilte ben eller brudd, kan V.A.C.®‑systemet brukes for å hjelpe med å 
fjerne væske, og kan fjerne infeksiøst materiale som oppstår grunnet det traumatiske såret.

MERK: Beskytt friskt ben med et enkelt lag med ikke-klebende materiale (side 23).

• Trykkinnstillinger med V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen skal minst være på 125 mmHg 
og høyere hvis pasienten tåler det.

• V.A.C.® GranuFoam™‑forbinding anbefales for traumatiske sår hvor det mangler mye vev.
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GJENÅPNEDE SÅR
V.A.C.®‑behandling egner seg til behandling av en rekke store og små sår som stammer 
fra postoperative komplikasjoner. I slike tilfeller er prinsippene for sårbehandling tilstrekkelig 
kirurgisk débridement og antibiotika etter behov, etterfulgt av øyeblikkelig bruk av 
V.A.C.®‑behandling.

Denne veiledningen for innstillinger hjelper klinikeren med å velge mellom behandlingsområder 
i henhold til sårtype og ordre fra behandlende lege. De valgte områdene er en veiledning 
basert på vanlige innstillinger for hver sårtype. Forholdene kan variere fra pasient til pasient. 
Hør med legen for å bekrefte innstillingene for hver pasient.

Mål og hensikt

• påføre kontrollert, lokalisert undertrykk for å hjelpe med å trekke sårkantene sammen

• vedlikeholde et lukket og fuktig sårlegingsmiljø

• fremme perfusjon

• fjerne eksudat og infeksiøst materiale

Tabell 5.3: Anbefalte innstillinger for gjenåpnede kirurgiske sår

Kliniske hensyn for gjenåpnede sår

• Velg egnet type svampforbinding basert på såregenskaper og målet for behandlingen. 
(se Tabell 1.2 side 22).

• V.A.C.®‑behandling kan brukes med forekomst av retensjonssuturer, men det er generelt 
viktig å ha tilgang til og forbinde hele såret under og mellom suturene.

• Vurder å påføre V.A.C.®‑overtrekk over tilstøtende drenasje (punksjon)‑områder hvis 
en korrekt påført V.A.C.®‑forbinding ikke komprimeres.

• Overvåk egenskapene for såreksudat og ‑volum, og rapporter alle betydelige endringer 
til behandlende lege.

• Svampens plassering og størrelse er avgjørende for optimale resultater og 
sårsammentrekning. Se Sårkant, ny approksimasjon og forbindingsteknikk, (side 33).

• Hvis tarmen er synlig i sårbunnen, er det best når dette er mulig å trekke omentet ned 
over den synlige tarmen, og deretter fortsette med V.A.C.®‑behandling som vanlig. 
Hvis omentet ikke er tilgjengelig, kan kirurgen vurdere å plassere nett over tarmen. 
Hvis V.A.C.®‑svampen påføres på tarm som er dekket av nett, kan dette produsere 
granulasjonsvev på tarmen og føre til adhesjoner.

Innledende syklus Ønsket trykk for 
V.A.C.® GranuFoam™-
forbinding

Ønsket trykk for 
V.A.C.® WhiteFoam-
forbinding

Intervall for bytte 
av forbinding*

Kontinuerlig så lenge 
behandlingen varer

125 mmHg 125–175 mmHg
Titrere opp

Hver 48.–72. time, ikke mindre 
enn 3 ganger per uke Infiserte sår:
Vurder behovet for hyppigere bytte 
av forbinding

* Se informasjon om bytte av forbinding i bruksanvisningen som følger med V.A.C.®-forbindingen.
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• V.A.C.®‑svamper kan plasseres direkte over syntetisk nett i abdominale sår uten blottstilte 
innvoller, og kan forenkle veksten av granulasjonsvev fra strukturene under nettet, opp 
gjennom nettet og inn i sårbunnen.

• V.A.C.®‑behandling kan være et viktig hjelpemiddel i behandlingen av brystbenssår. 
Grunnet de vitale strukturene i brysthulen, skal V.A.C.®‑behandling brukes med den 
ytterste forsiktighet.

• Overfladiske brystbenssår er sår hvor brystbenet er stabilt og helt, og det ikke foreligger 
infeksjon i benet. Disse sårene behandles i henhold til retningslinjene for gjenåpnede sår.

• For pasienter med dype brystbenssår (dvs. pasienter med mediastinitt eller 
brystbenssårinfeksjon) skal bytte av forbinding overvåkes eller utføres av hovedlegen eller 
kirurgisk spesialist, helst den kardiovaskulære kirurgen.

• Før bruk av V.A.C.®‑behandling hos en pasient med et dypt brystbenssår skal 
Sikkkerhetsinformasjonen (side 7–16), leses og følges, spesielt Advarsel om 
blødning på side 9.

• For brystbenssår anbefales de laveste undertrykksinnstillingene. Overvåk nøye mens 
trykket økes til ønsket trykk, etter hva pasienten tåler.

• For pasienter med et ustabilt brystben anbefales kontinuerlig behandling gjennom hele 
behandlingsperioden for å hjelpe med å stabilisere brystveggen. Dette hjelper bidrar 
til å trekke sårkantene sammen, og gir en "spjelkeeffekt" som gir pasienten større 
mobilitet og velvære.

• Bortsett fra gjenåpnede brystbenssår eller abdominale sår, kan bedre resultater oppnås 
med intermitterende / DPC‑behandling så snart eksudatnivåene er stabile, og hvor 
hovedmålet er å danne granulasjonsvev.

NETT-GRAFT
V.A.C.®‑behandling er kanskje ikke egnet for plassering over enkelte produkter som 
skaper en hindring for fjerning av væske. Sjekk med produsenten av produktet før bruk 
av V.A.C.®‑behandling. 

Påfør V.A.C.®‑forbinding øyeblikkelig etter plassering av transplantasjon, og start behandling 
så snart som mulig. Ved bruk av V.A.C.® GranuFoam™‑forbindinger, skal en ikke‑klebende 
forbinding (side 23) plasseres direkte over transplantatet/vevet. Vanligvis skal trykkinnstillingen 
som brukes for å klargjøre mottakerstedet før transplantasjon, fortsettes etter transplantasjon. 
Kontinuerlig behandling skal anvendes for å sikre konstant støtte.

Veiledningen for innstillinger hjelper klinikeren med å velge mellom forhåndsdefinerte 
behandlingsområder i henhold til sårtype og ordre fra behandlende lege. De valgte 
områdene er en veiledning basert på vanlige innstillinger for hver sårtype. Forholdene kan 
variere fra pasient til pasient. Hør med legen for å bekrefte innstillingene for hver pasient.
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Mål og hensikt

• fjerne væske

• hjelpe med å beskytte sårmiljøet; (f.eks. minimere skjærkraft) 

• gi støtte og stabilitet for hudtransplantater (forskjellig og full tykkelse)

• bidra til at vevsfliker og hudtransplantater fester seg

Tabell 5.4: Anbefalte innstillinger for nett-graft og huderstatninger

Anbefalte prosedyre for påføring av V.A.C.® -forbinding etter transplantasjon:

1. Velg ett enkelt lag av ikke‑klebende forbinding (side 23) (ikke påkrevd ved bruk av V.A.C.® 
WhiteFoam‑forbindingen).

2. Klipp det ikke‑klebende materialet til samme størrelse som transplantasjonsområdet 
pluss en kant på minst én 1 cm, (dvs. slik at den når omtrent 1 cm utenfor stiftelinjen), 
og plasser over transplantatet.

3. Klipp V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen til samme størrelse som det ikke‑klebende 
materialet, og plasser den forsiktig oppå det ikke‑klebende laget. 

MERK: V.A.C.® WhiteFoam-forbindingen kan også brukes for festing av hudtransplantater. 
En ikke-klebende forbinding (side 23) er ikke nødvendig ved bruk av V.A.C.® WhiteFoam. 
Klipp V.A.C.® WhiteFoam-forbindingen til samme størrelse som transplantatområdet pluss 
en kant på 1 cm.

4. Påfør V.A.C.®‑overtrekk i henhold til bruksanvisningen som leveres med forbindingen. 

5. Påfør SensaT.R.A.C.™‑pute og ‑slange.

6. Sett undertrykket til ønsket nivå som angitt i Tabell 5.4.

7. Forvent mer drenasje i slangen og beholderen de første 24 timene av V.A.C.®‑behandlingen 
etter transplantasjon, hvorpå drenasjen vanligvis avtar betraktelig. Omfattende drenasje 
i slangen etter transplantasjon kan indikere en komplikasjon under svampen. Hvis det er 
tegn på infeksjon, fjern V.A.C®‑forbindingen og vurder såret.

Innledende syklus Ønsket trykk for 
V.A.C.® GranuFoam™*-
forbinding

Ønsket trykk for 
V.A.C.® WhiteFoam-
forbinding

Intervall for bytte 
av forbinding

Kontinuerlig så lenge 
behandlingen varer

75–125 mmHg 125 mmHg
Titrer opp for økt drenasje

Fjern forbindingen etter 
4–5 dager ved bruk av den 
ene eller den andre svamptypen 
(drenasje skal avta før fjerning)

* 75 mmHg kan brukes i områder som ikke vil bli utsatt for skjærkraft hvis pasienten har vedvarende smerte ved høyere trykk. 125 mmHg kan 
brukes i områder med uthevet kontur med forekomst av skjærkraft. Høyere trykk kan bidra til å holde transplantatet bedre på plass.
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TRYKKSÅR
I behandlingen av trykksår med full tykkelse (stadier 3 og 4), kan V.A.C.®‑behandling brukes 
enten som en definitiv behandling eller for å optimalisere sårbunnen før kirurgisk lukking.

Denne veiledningen for innstillinger hjelper klinikeren med å velge mellom 
behandlingsområder i henhold til sårtype og ordre fra behandlende lege. De valgte områdene 
er en veiledning basert på vanlige innstillinger for hver sårtype. Forholdene kan variere fra 
pasient til pasient. Hør med legen for å bekrefte innstillingene for hver pasient.

Mål og hensikter

• fremme dannelse av granulasjonsvev

• fremme perfusjon

• gi et lukket og fuktig sårlegingsmiljø

• hjelpe med å håndtere sårmiljøet

Tabell 5.5: Anbefalte innstillinger for trykksår

Kliniske hensyn

• Alle pasienter trenger en grundig medisinsk og næringsmessig vurdering, og alle faktorer 
som kan virke inn på etiologien og/eller tilhelingen, må tas hånd om, spesielt passende 
næring og trykkavlastning.

• V.A.C.®‑behandling er ikke et verktøy for débridement, og er ikke en erstatning for effektiv 
kirurgisk og/eller andre former for débridement.

• Hvis pasientens hud ikke tåler hyppig bytte av forbinding, er det kanskje ikke nødvendig 
å fjerne hele overtrekket. Klipp i stedet overtrekket rundt svampen, fjern svampen, 
skyll såret som anvist av legen, erstatt deretter svampen og forsegl på nytt med et nytt 
stykke overtrekk. V.A.C.®‑overtrekk i området rundt såret kan forbli på frem til nok 
et forbindingsbytte.

• Flere lag med V.A.C.®‑overtrekk kan redusere overføringshastigheten for dampfuktighet, 
noe som kan øke faren for maserasjon, spesielt i små sår, underekstremiteter, 
eller vektbærende områder.

• Det må utvises forsiktighet for å forhindre traume og/eller trykk ved plassering av 
V.A.C.®‑slanger, spesielt over ben. Vurder brobygging (se side 28).

Innledende 
syklus

Påfølgende 
syklus

Ønsket trykk for 
V.A.C.® GranuFoam™-
forbinding

Ønsket trykk for 
V.A.C.® WhiteFoam-
forbinding

Intervall for bytte 
av forbinding*

Kontinuerlig
de første 
48 timene

Vurder 
intermitterende/
DPC (5 min PÅ / 
2 min AV) for resten 
av behandlingen

125 mmHg 125–175 mmHg
Titrer opp for 
økt drenasje

Hver 48.–72. time, ikke mindre 
enn 3 ganger per uke Infiserte sår:
Vurder behovet for hyppigere 
bytte av forbinding

* Se informasjon om bytte av forbinding i bruksanvisningen som følger med V.A.C.®-forbindingen.
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MANAGEMENT OF A PATIENT WITH A PRESSURE ULCER USING V.A.C.® THERAPY

Niezgoda et al (2006). The effective management of pressure ulcers. Advances in Skin and 
Wound Care. Volum 19, Vedlegg 1, side 6.

• Relevante undersøkelser og 
konsultasjoner

• Behandling av infeksjon
Vurder videre optimalisering 

• Vurdering av pasient og sår 

Débridement av 
nekrotisk vev

Start pågående 
optimalisering 

av vert

Klassifiser Stadium III og IVStadium I og II

Start standard-
behandling 
(NPUAP-, 
WOCN-, 
WPUAP-, 
AHCPR-

retningslinjer)

Pasient vurdert som 
kandidat for kirurgi

Pasient 
optimalisert

Ikke 
optimalisert

Pasient 
optimalisert

Kirurgisk 
behandling

V.A.C.®-
behandling 
(midlertidig)

Ny vurdering 
etter 2 uker

Ikke 
optimalisert 

enda

Fortsett 
V.A.C.®-behandling 

med vurdering 
hver 2. uke

Såret blir bedre

Mulighet for 
at såret tilheles 
uten kirurgisk 

inngrep

Mulighet for 
å redusere 
kirurgisk 
prosedyre

Start standard-
behandling 

(NPUAP-, WOCN-, 
WPUAP-, AHCPR-

retningslinjer)

Pasient og 
såregenskaper 
ikke egnet for 

V.A.C.®-
behandling

Pasient og 
såregenskaper 

egnet for V.A.C.®-
behandling

Start V.A.C.®-
behandlingen

Ny vurdering 
etter 2 uker

Fortsett V.A.C.®-
behandling

Fortsett V.A.C.®-
behandling

Såret blir bedreSår tilhelet
Ingen 

forbedring

• Næring
• Kontroller systemisk infeksjon
• Kunnskap
• Organisering av ressurser og pleiere
• Korrigering av etiologi

a. Avlast trykk
b. Reduser skjærkraft/friksjon
c. Kontroller fuktighet
d. Kontroller spastisitet
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DIABETISKE FOTSÅR
V.A.C.®‑behandling blir i stadig større grad brukt i behandlingen av diabetiske fotsår.

Veiledningen for innstillinger hjelper helsepersonellet med å velge mellom forhåndsdefinerte 
behandlingsområder i henhold til sårtype og ordre fra behandlende lege. De valgte områdene 
er en veiledning basert på vanlige innstillinger for hver sårtype. Forholdene kan variere fra 
pasient til pasient. Hør med legen for å bekrefte innstillingene for hver pasient.

Mål og hensikter

• fremme dannelse av granulasjonsvev

• fremme perfusjon

• gi et lukket og fuktig sårlegingsmiljø

• hjelpe med å håndtere sårmiljøet

Tabell 5.6: Anbefalte innstillinger for diabetiske fotsår

University av Texas Diabetic Foot Classification System

Innledende 
syklus

Påfølgende 
syklus

Ønsket trykk for 
V.A.C.® GranuFoam™-
forbinding

Ønsket trykk for 
V.A.C.® WhiteFoam-
forbinding

Intervall for bytte 
av forbinding*

Kontinuerlig de 
første 48 timene

Vurder 
intermitterende/
DPC (5 min PÅ / 
2 min AV) for resten 
av behandlingen

50–125 mm Hg** 125–175 mmHg
Titrer opp for 
økt drenasje

Hver 48.–72. time, ikke 
mindre enn 3 ganger per 
uke Infiserte sår:
Vurder behovet for hyppigere 
bytte av forbinding

* Se informasjon om bytte av forbinding i bruksanvisningen som følger med V.A.C.®-forbindingen.

** De høyere trykkverdiene innenfor det angitte trykkområdet foretrekkes. Hvis pasienten ikke tåler dette, kan lavere trykk benyttes, men sørg 
for aktiv fjerning av eksudat.

The University of Texas Diabetic Foot Classification-systemet gir en detaljert kategorisering som omfatter infeksjon og iskemi.

Stadium Grad 0 Grad I Grad II

Dette er inkludert som referanse for Algoritmen for behandling av diabetesfot på neste side. Det finnes også andre klassifiseringssystemer, slik som 
Klassifiseringssystemet for diabetiske fotsår, som også kan brukes.

Grad III

A

B

C

D

Fot før eller etter 
ulcerasjon med risiko 
for videre ulcerasjon

Forekomst av infeksjon

Forekomst av iskemi

Forekomst av iskemi 
og infeksjon

Overfladisk sår hvor 
sener, kapsel eller benvev 
ikke er berørt

Forekomst av infeksjon

Forekomst av iskemi

Forekomst av iskemi 
og infeksjon

Sår som trenger gjennom 
til sener eller leddkapsel

Forekomst av infeksjon

Forekomst av iskemi

Forekomst av iskemi 
og infeksjon

Sår som trenger 
gjennom til benvev

Forekomst av infeksjon

Forekomst av iskemi

Forekomst av iskemi 
og infeksjon
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TREATMENT OF DIABETIC FOOT ULCER (DFU) WITH V.A.C.® THERAPY† 

† Brukes med tillatelse. Tilpasset fra 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, Vedlegg juni 2006, s. 23.
*Komplisert DFU = > UT‑grad 1; kan også omfatte grad 1 hvis pasienten ikke har hatt vellykket behandling i henhold til anbefalingene.
**Fra juli 2007 er produsentens anbefalte intervall for bytte av forbinding hver 48.–72. time, ikke mindre enn 3 ganger per uke; vurder 
for egnet plan for bytte av forbinding.
***Fra juli 2007 er produsentens anbefalte intervall for bytte av forbinding hver 48.–72. time, ikke mindre enn 3 ganger per uke. Infiserte 
sår må overvåkes hyppig og svært grundig. For disse sårene kan det være nødvendig å bytte forbinding oftere enn hver 48.–72. time. 
Tidsperioden mellom bytte av forbinding skal baseres på en kontinuerlig evaluering av sårets tilstand og pasientens kliniske tilstand 
i stedet for en fast tidsplan.
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KLINISKE HENSYN FOR DIABETISKE FOTSÅR

• I likhet med alle andre behandlinger for diabetiske fotsår, er vellykket behandling avhengig 
av nøyaktig diagnose og behandling av underliggende sykdom kombinert med effektiv 
débridement av ikke‑levedyktig vev.

• Avlastning er avgjørende for vellykket tilheling av diabetiske fotsår.

• Tidlig identifikasjon og rask behandling av infeksjon er avgjørende for å forhindre 
komplikasjoner. Hos pasienter med diabetes kan dette kan være vanskelig da klassiske tegn 
slik som smerte, erytem, varme og puss kan være fraværende eller reduserte.

• Spesielle forbindingsteknikker kan vurderes (se Fotsår, side 31–32).

SÅR SOM SKYLDES VENØS INSUFFISIENS
V.A.C.®‑behandling kan brukes med hell i behandlingen av sår som skyldes venøs insuffisiens.

Veiledningen for innstillinger hjelper klinikeren med å velge mellom forhåndsdefinerte 
behandlingsområder i henhold til sårtype og ordre fra behandlende lege. De valgte 
områdene er en veiledning basert på vanlige innstillinger for hver sårtype. Forholdene kan 
variere fra pasient til pasient. Hør med legen for å bekrefte innstillingene for hver pasient.

Mål og hensikt

• redusere ødem

• fremme perfusjon

• fjern eksudat fra sår

• fremme dannelse av granulasjonsvev

• gi et lukket og fuktig sårlegingsmiljø

Tabell 5.7: Anbefalte innstillinger for sår som skyldes venøs insuffisiens

Bruken av kompresjonsplagg eller ‑bandasjer på resept er vanlig ved behandling av sår som 
skyldes venøs insuffisiens. Behandling av den underliggende patologien for disse sårene er 
viktig, og er ikke kontraindisert ved bruk av V.A.C.®‑behandling. Utvis forsiktighet for å sikre 
at bruken av V.A.C.®‑behandling under kompresjonsplagg eller ‑bandasjer ikke vil påvirke 
eventuelle trykkpunkter som kan føre til ubehag eller vevsskade hos pasienten. Ikke plasser 
SensaT.R.A.C.™‑puten under noen form for kompresjonsplagg eller ‑bandasje. Plasser V.A.C.®‑
forbindinger under slike plagg eller bandasjer.

Innledende 
syklus

Påfølgende 
syklus

Ønsket trykk for 
V.A.C.® GranuFoam™-
forbinding

Ønsket trykk for 
V.A.C.® WhiteFoam-
forbinding

Intervall for bytte 
av forbinding*

Kontinuerlig 
behandling

Kontinuerlig 
behandling
(sårene er som 
regel sterkt 
eksuderende)

125–175 mmHg** 150–175 mmHg Hver 48.–72. time, ikke 
mindre enn 3 ganger per 
uke Infiserte sår:
Vurder behovet for 
hyppigere bytte av forbinding

* Se informasjon om bytte av forbinding i bruksanvisningen som følger med V.A.C.®-forbindingen.

** Se avsnittet for vertikal broplassering og moderat til kraftig eksuderende sår i bruksanvisningen for V.A.C.® GranuFoam™-bro / 
V.A.C.® GranuFoam™-bro med XG.
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KRONISKE SÅR
V.A.C.®‑behandling kan brukes enten som definitiv behandling eller for å optimalisere 
sårbunnen før kirurgisk lukking.

Denne veiledningen for innstillinger hjelper klinikeren med å velge mellom behandlingsområder 
i henhold til sårtype og ordre fra behandlende lege. De valgte områdene er en veiledning 
basert på vanlige innstillinger for hver sårtype. Forholdene kan variere fra pasient til pasient. 
Hør med legen for å bekrefte innstillingene for hver pasient.

Mål og hensikt

• fremme dannelse av granulasjonsvev

• fremme perfusjon

• gi et lukket og fuktig sårlegingsmiljø

• hjelpe med å håndtere sårmiljøet

Tabell 5.8: Anbefalte innstillinger for kroniske sår

Kliniske hensyn

• I kroniske sår med usikker diagnose, anbefales vevbiopsi for histologisk vurdering eller 
annen definitiv testing.

• Det er viktig å identifisere eventuelle underliggende etiologier og iverksette relevante tiltak 
for å behandle underliggende sykdomsforløp.

• Kroniske sår kan ha nytte av aggressiv débridement av bløtvevet for å fjerne eventuelle 
epitelialceller som kan ha migrert over såroverflaten, sinustrakten eller gangen.

• Det må utvises forsiktighet for å forhindre traume og/eller trykk ved plassering av 
V.A.C.®‑slanger, spesielt over ben.

• Hvis pasientens hud ikke tåler hyppig bytte av forbinding, og hvis overtrekket rundt såret er 
intakt, kan du klippe til overtrekket rundt svampen, fjerne svampen, og rengjøre såret som 
foreskrevet, og deretter erstatte svampen og overtrekket. Overtrekk i området rundt såret 
kan forbli på frem til nok et forbindingsbytte.

MERK: Flere lag med V.A.C.®-overtrekk kan redusere overføringshastigheten 
for dampfuktighet, noe som kan øke faren for maserasjon, spesielt i små sår, 
underekstremiteter, eller vektbærende områder.

Innledende 
syklus

Påfølgende 
syklus

Ønsket trykk for 
V.A.C.® GranuFoam™-
forbinding

Ønsket trykk for 
V.A.C.® WhiteFoam-
forbinding

Intervall for bytte 
av forbinding*

Kontinuerlig de 
første 48 timene

Vurder 
intermitterende/
DPC (5 min PÅ / 
2 min AV) for resten 
av behandlingen

50–125 mm Hg** 125–175 mmHg
Titrer opp for 
økt drenasje

Hver 48.–72. time, ikke mindre 
enn 3 ganger per uke Infiserte sår:
Vurder behovet for hyppigere 
bytte av forbinding

* Se informasjon om bytte av forbinding i bruksanvisningen som følger med V.A.C.®-forbindingen.

** De høyere trykkverdiene innenfor det angitte trykkområdet foretrekkes. Hvis pasienten ikke tåler dette, kan lavere trykk benyttes, men sørg 
for aktiv fjerning av eksudat.
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VEVSFLIKER
V.A.C.®‑behandling benyttes umiddelbart etter operasjon hos pasienter med vevsfliker som 
en støtte for å opprettholde vevets plassering.

Veiledningen for innstillinger hjelper klinikeren med å velge mellom forhåndsdefinerte 
behandlingsområder i henhold til sårtype og ordre fra behandlende lege. De valgte 
områdene er en veiledning basert på vanlige innstillinger for hver sårtype. Forholdene kan 
variere fra pasient til pasient. Hør med legen for å bekrefte innstillingene for hver pasient.

Mål og hensikt

• gi støtte og stabilitet til vevsfliken

• hjelpe med å beskytte sårmiljøet

• fjerne væske og eksudat

• bidra til at vevsfliken fester seg

Tabell 5.9: Anbefalte innstillinger for vevsfliker

Kliniske hensyn

• Høyere trykk kan vurderes ved store, klumpete vevsfliker for å bidra til å støtte vevsfliken.

• Når det er nødvendig å vurdere vevsfliken for tegn på iskemi eller infeksjon, og vevsfliken 
må inspiseres under behandling, klippes V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen i to før 
påføring, og overtrekket plasseres i strimler, med én strimmel direkte over området hvor 
de to svamphalvdelene møtes. Ved å fjerne denne strimmelen fra overtrekket kan legen 
forsiktig skille svampene fra hverandre for å inspisere det underliggende vevet. Etter 
å ha inspisert vevsfliken settes svampbitene tilbake på plass, området forsegles på nytt 
med en ny strimmel, og behandlingen fortsetter.

Innledende syklus Ønsket trykk for 
V.A.C.® GranuFoam™-
forbinding

Ønsket trykk for 
V.A.C.® WhiteFoam-
forbinding

Intervall for bytte 
av forbinding

Kontinuerlig så lenge 
behandlingen varer

125–150 mmHg 125–175 mmHg
Titrer behandlingen opp 
for å håndtere økt drenasje

Fjern forbindingen 72 timer 
etter operasjonen. 
For komplikasjoner eller infiserte 
sår, vurder behovet for hyppigere 
bytte av forbinding.
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PÅFØRING AV FORBINDING FOR VEVSFLIKER MED V.A.C.®-BEHANDLING

1. Bruk sutur for å feste vevsfliken med omtrent en tredel av normalt antall suturer. Den 
økte avstanden vil la V.A.C.®‑behandlingen fjerne væske gjennom suturlinjen.

2. Plasser et enkelt lag med V.A.C.®‑overtrekk eller annen semi‑okklusiv barriere, slik som 
en hydrokolloid forbinding eller dampgjennomtrengelig selvklebende filmforbinding, 
over de friske delene av epidermis oppå vevsfliken og på motsatt side av suturlinjen 
(fig. 1). Plasser ett enkelt lag med ikke‑klebende forbinding (side 23) over den blottstilte 
suturlinjen (fig. 2).

3. Hvis det foreligger store mengder eksudat på mottakerstedet, klipp en tynn strimmel av 
V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen (fig. 3) og plasser den under vevsfliken, mellom suturene, 
sik at den suger opp væske fra innsiden av vevsfliken. Sørg for at V.A.C.®WhiteFoam‑
forbindingen og V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen kommuniserer direkte.

4. Velg passende størrelse på V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen for å dekke hele vevsfliken 
(fig. 4), inkludert suturlinjen og 2–3 cm utover vevsfliken. Sørg for at området som dekkes 
av svampen, er beskyttet frisk hud (Steg 2 ovenfor).

5. Klargjør og påfør V.A.C.®‑overtrekket over svampen. Påfør en SensaT.R.A.C.™‑pute 
og koble til beholderslangen.

6. Start behandling på kontinuerlig innstilling, som angitt i Tabell 5.9.

7. Fjerning av V.A.C.®‑overtrekket krever lateralt strekk (drag) på overtrekket for å forhindre at 
vevsfliken løftes.

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4Fig. 1

halvtett barriere ikke-klebende V.A.C.® WhiteFoam-veke V.A.C.® GranuFoam™
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TARMFISTEL
Under enkelte omstendigheter kan V.A.C.®‑behandling hjelpe til med å fremme tilheling av 
sår med tarmfistel. Hvis V.A.C.®‑behandling som omfatter en tarmfistel vurderes, anbefales 
det å rådføre seg med en klinisk ekspert. V.A.C.®‑behandling anbefales ikke, og er ikke 
utformet for håndtering eller behandling av fistelutsondring, men er en god hjelp når det 
gjelder sårheling i og rundt fistelen.

Målet for behandlingen er avhengig av om fistelen som behandles, anses for å være akutt 
eller kronisk.

• For akutte fistler er målet å fremme sårheling slik at lukking av den akutte tarmfistelen 
blir mulig.

• For kroniske fistler blir den enterokutane fistelen adskilt fra det omkringliggende eller 
tilstøtende abdominale såret, og V.A.C.®‑behandlingen påføres såret. Utsondring fra 
fistelen ledes til et annet oppsamlingssystem. Dette gir tid slik at pasientens globale 
helsetilstand stabiliserer seg, og tilstrekkelig tilheling forekommer og påfølgende 
kirurgisk reparasjon er mulig.

Fistelbehandling

Valg av akuttkandidater

• Tarmfistel
• Akutt dannelse: Ingen tegn på epitelialceller/

vekst ved fistelåpning
• Fistelåpningen må være klart synlig og med 

enkel tilgang
• NPO (nil per os, fastende)
• TPN (total parenteral næring)
• Minimale til moderate mengder utsondring
• Utsondringen er tynn eller lett viskøs

Valg av kroniske kandidater

• Tarmfistel - ikke-kirurgisk kandidat
• Kronisk dannelse: Tegn på epitelialceller/-vekst 

(dannelse av stoma)
• Fistelåpningen må være klart synlig og med 

enkel tilgang
• NPO (nil per os, fastende)
• TPN (total parenteral næring)
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Instruksjoner for tarmfistel

I. Akutt tarmfistel inne i et sår (komplisert)

1. Dekk til fistelåpningen med 2–3 lag av petroleumsbasert gasbind.

2. Skyll og rens det abdominale såret grundig som angitt av legen eller 
institusjonens protokoll.

3. Fjern laget med petroleumsbasert gasbind fra fistelåpningen.

4. Dekk til fistelåpningen med ett enkelt lag ikke‑klebende materiale (side 23).

5. Dekk til all områder av blottstilte tarmer eller andre organer med flere lag med ikke‑
klebende materiale (side 23).

6. Klipp til et stykke V.A.C.® WhiteFoam‑forbinding som er 1–2 cm større enn fistelåpningen. 
Påfør V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen direkte over det ikke‑klebende materialet på 
fistelåpningen. Svampen skal dekke 1–2 cm forbi fistelåpningen.

7. Klipp og plasser forsiktig V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen i den gjenværende 
delen av såret. Sørg for at V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen er i direkte kontakt 
med V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen. V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen kan også 
plasseres direkte over V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen.

8. Mål, klipp til og påfør overtrekket slik at det dekker hele svampforbindingen samt 
ytterligere 3–5 cm rundt kanten.

9. Klipp et rundt hull på 2,5 cm i overtrekket DIREKTE over plasseringen for fistelåpningen.

10. Påfør SensaT.R.A.C.™‑puten.

11. Start trykk ved 125 mmHg undertrykk, eller etter ordre fra lege.

12. Bruk kontinuerlig behandling gjennom hele behandlingen.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5

Fistelå-
pning

ikke-klebende 
forbinding

ikke-klebende 
forbinding

V.A.C.® 
GranuFoam™-
forbinding

V.A.C.® 
WhiteFoam-
forbinding

Sensa-
T.R.A.C.™-
pute

V.A.C.®-
overtrekk

Sensa-
T.R.A.C.™-
pute
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13. Hvis utsondring påvises i slangen etter at undertrykk er aktivert:

a. Øk trykket i trinn på 25 mmHg i 20–30 minutter, og sjekk deretter for utsondring.

b. Hvis utsondring fremdeles foreligger, fortsett å øke trykket og observer opp til 
maksimalt 200 mmHg til det ikke finnes utsondring i slangen.

c. Hvis utsondring fortsetter å flyte i slangen etter at alle tiltak har blitt forsøkt, skal 
V.A.C.®‑forbindingen fjernes og ny påføring vurderes. Ny påføring av forbindingen 
kan være nødvendig flere ganger for å identifisere en effektiv påføringsprosedyre.

d. Et tidlig tegn på innledende approksimasjon av fistelen er en nedgang 
i utsondringsmengden.

e. Hvis det ikke er mulig å identifisere en effektiv prosedyre, skal man vurdere 
en alternativ behandlingsmetode for pasienten.

II. Kronisk tarmfistel – Posemetode

1. Dekk til fistelåpningen med 2–3 lag av petroleumsbasert gasbind.

2. Skyll og rens det abdominale såret grundig i henhold til legens ordre eller 
institusjonsprotokollen.

3. Fjern laget med petroleumsbasert gasbind fra fistelåpningen.

4. Fest petroleumsbasert gasbind rundt fistelåpningen. Dette er for å adskille den fra 
utsondring fra såret. Hvis petroleumsbasert gasbind ikke benyttes, vurder å bruke 
pektinringer da dette kan adskille utsondringen fra såret.

5. Plasser et 2 x 2 stykke gasbind over fistelåpningen for midlertidig absorpsjon av utsondring 
ved første påføring av V.A.C.®‑behandling.

6. Dekk til alle områder med blottstilt tarm eller andre organer med flere lag av ikke‑klebende 
materiale (side 23).

7. Klipp og plasser forsiktig V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen i den gjenværende delen 
av såret. IKKE plasser svampen over fistelåpningen eller over produktene.

8. Påfør overtrekk over hele den abdominale forbindingen.

9. Påfør SensaT.R.A.C.™‑puten på et sted som ligger tett inntil såret, men som ikke er i 
umiddelbar kontakt med fistelen.

10. Start V.A.C.®‑behandling, og sørg for at forseglingen opprettholdes.

11. Merk området på overtrekket som identifiserer hvor fistelåpningen befinner seg.

12. Slå av undertrykket, og la svampen dekomprimere.

13. Klipp forsiktig en åpning i overtrekket som befinner seg direkte over gasbindet på 2 x 2 
og fistelåpningen.

14. Fjern gasbindet på 2 x 2 slik at den kroniske fistelen blottstilles.

15. Påfør barrierering eller modellerbart hydrokolloid lim på overtrekket i en ring 
rundt fistelåpningen. Trykk forsiktig overtrekket rundt fistelen for å forsegle med 
barriereringen eller modellerbart hydrokolloid lim. Dette fremmer effektiv forsegling 
og isolering av utsondring fra det omkringliggende såret.
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16. Start V.A.C.®‑behandlingen med et trykk på 100–125 mmHg eller etter ordre fra lege. 
Observer for komprimering av svampen.

17. Påfør ostomiapparatet eller ønsket avføringspose som angitt over den blottstilte fistelen 
og den forhåndsplasserte ringen eller limet.

18. Sørg for at apparatet er godt plassert, og at enden av apparatet er godt forseglet.

19. Bruk kontinuerlig behandling gjennom hele behandlingen.

20. Overvåk inntak og utsondring.

21. Gi pasienten opplæring slik at han/hun kan varsle personellet når det er nødvendig 
å tømme V.A.C.®‑beholderen. 
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6 - YTTERLIGERE INFORMASJON FOR V.A.C.®-BEHANDLING

V.A.C.®-BEHANDLING OG HYPERBAR OKSYGEN (HBO)-BEHANDLING
Når pasienter som behandles med V.A.C.®‑behandling, mottar regelmessige hyperbare 
oksygenbehandlinger, kan den medisinske direktøren for det hyperbare kammeret autorisere 
frakoblingen av V.A.C.®‑behandlingsapparatet og beholderen fra slangen slik at trykkendringer 
i kammeret når slangen og forbindingen. I slike tilfeller anbefales følgende prosedyre:

MERK: V.A.C.® GranuFoam™-broforbindingen inneholder ekstra syntetiske materialer som 
kan utgjøre en fare under hyperbar oksygenbehandling.

1. Ikke før V.A.C.®‑behandlingsapparatet inn i et hyperbart oksygenkammer. 
V.A.C.®‑behandlingsapparatet er ikke utviklet for dette miljøet og bør anses som 
en brannfare. Se avsnittet hyperbar oksygenbehandling (side 13).

2. Etter å ha koblet fra V.A.C.®‑behandlingsapparatet fra forbindingen/beholderen, enten 
a) bytt V.A.C.®‑forbindingen med et annet HBO‑kompatibelt materiale i løpet av den 
hyperbare behandlingen eller b) følg stegene nedenfor.

3. Lukk klemmene på forbindingsslangen og beholderslangen før frakobling. 
Koble forbindingsslangen fra beholderslangen. 

4. Åpne klemmen på forbindingsslangen, og dekk til med tørt gasbind. Slangene 
på SensaT.R.A.C.™‑puten skal ikke lukkes med klemme eller hette under 
hyperbar behandling.

ADVARSEL! La aldri en V.A.C.®-forbinding sitte på plass uten aktiv 
V.A.C.®-behandling i mer enn to timer. Hvis behandlingen er av i 
mer enn to timer, fjerner du den gamle forbindingen og skyller ut 
såret. Påfør enten en ny V.A.C.®-forbinding fra en uåpnet, steril 
pakning, og gjenoppta V.A.C.®-behandlingen, eller påfør en annen 
forbinding, som våte til fuktige gasbind, som er godkjent for bruk 
ved ekstremt behov av behandlende lege.

5. Etter hyperbar oksygenbehandling kobles V.A.C.®‑behandlingsapparatet til på nytt, 
og behandlingen gjenopptas. Sjekk forbindingen for luftlekkasjer, og sørg for at 
forseglingen er intakt.
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V.A.C.®-FORBINDINGER OG DIAGNOSTISK AVBILDNING

• Ved røntgen, MR, fluoroskopi eller fargetester kan radiologen, røntgenteknikeren og/eller 
legen avgjøre å fjerne forbindingen .

MERK: Amerikansk FDA informerte helsepersonell om muligheten for at røntgen som 
brukes under CT-undersøkelser, kan føre til at enkelte implanterte og eksterne elektroniske 
medisinske apparater ikke fungerer som de skal. De fleste pasienter med elektroniske 
medisinske apparater tåler CT-skanning uten at det fører til uønskede konsekvenser. 
Helsedirektoratet har derimot mottatt et mindre antall rapporter om uønskede hendelser 
hvor CT-skanner kan ha virket inn på elektroniske medisinske apparater, inkludert 
pacemakere, defibrillatorer, nevrostimulatorer og implanterte eller eksterne pumper til 
legemiddelinfusjon. FDA fortsetter å granske problemet, og jobber med produsenten for å 
øke oppmerksomheten i helsevesenet.

• I diagnostiske prosedyrer er det en mulighet for skyggelegging sårområdet.

• Forbindingene og tilkoblede slanger kan trygt sitte på plass for alle disse prosedyrene.

• V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbindingen (når den brukes) inneholder metallisk sølv som kan 
svekke visning med enkelte avbildningsmodaliteter.

V.A.C.®-BEHANDLING OG MAGNETRESONANSTOMOGRAFI (MR)
Når pasienter som behandles med V.A.C.®‑behandling, trenger MR, skal følgende spesielle 
forhold tas i betraktning:

• V.A.C.®-behandlingsapparat er ikke MR-sikkert. Ikke ta V.A.C.®‑behandlingsapparat 
inn i MR‑miljøet (se avsnittet Magnetresonanstomografi, side 12–13).

• Hvis V.A.C.®‑behandlingsapparat tas inn i det aktive MR‑miljøet, kan det føre til 
skade på pasienten eller pleieren, eller skade utstyret.

• V.A.C.® ‑forbindingen kan vanligvis forbli på pasienten med minimal risiko i et 
MR‑miljø, så sant bruken av V.A.C.®‑behandlingen ikke avbrytes i mer enn to timer.

• V.A.C.® GranuFoam™‑forbindingen, V.A.C.® WhiteFoam‑forbindingen, 
SensaT.R.A.C.™‑puten og ‑slangen inneholder ikke metallkomponenter som ville måtte 
fjernes før MR.

• V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbinding utgjør heller ikke en kjent fare i et MR‑miljø 
(se avsnittet Magnetresonanstomografi, side 12–13).

• Klinikeren eller radiologen kan velge å fjerne V.A.C.®‑forbindingen før avbildning av 
et område hvor såret befinner seg grunnet muligheten for skyggelegging.
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BESTILLE V.A.C.®-BEHANDLINGSSYSTEMET
Alle V.A.C.®‑behandlingssystemer er underlagt ordre fra en lege. Følgende informasjon må 
inkluderes for å få betalingserstatning:

• produktnavn: KCI V.A.C.®‑behandling, ingen substitutter

• nøyaktig lokalitet og type sår som vil motta behandling

• sårets dimensjoner

• instruksjoner før medisinering

• instruksjoner for rensing av sår (rensemiddel, vanlig saltløsning osv.)

• behandlingsinnstillinger (dvs., intermitterende / DPC eller kontinuerlig)

• trykkinnstillinger i mmHg

• intervaller for forbindingsbytte

• forbindinger som skal brukes (dvs. V.A.C.® GranuFoam™‑forbinding, 
V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbinding, spesifikke spesialforbindinger eller 
V.A.C.® WhiteFoam‑forbinding)

• tilleggsforbindinger som skal brukes (ikke‑klebende materialer (side 23) eller annet)

For mer informasjon og nødvendige autorisasjonsskjemaer for enkelte erstatningsbetalere, 
gå til www.kci‑medical.com.
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FLYTTE PASIENTER MELLOM ULIKE PLEIEMIJØ

• Utskrivelse planlegges så snart pasienten innlegges på sykehuset. Når en pasient 
plasseres på V.A.C.®‑behandling, ta kontakt med utskrivelsesansvarlig/saksbehandler hvis 
denne pasienten identifiseres som en kandidat for overføring til mindre akutt pleie med 
V.A.C.®‑behandling.

• Inkluder ordre for V.A.C.®‑behandling, som angitt i forrige avsnitt, i ordrene for 
overføring og utskrivelse.

• Inkluder gjeldende sårmålinger og sårets tilstand i utskrivelsesrapporten.

• Når en pasient overføres fra et pleiemiljø til et annet, vil V.A.C.®‑behandlingsapparatet 
bli gjort tilgjengelig før utskrivelse eller bli levert til pasientens post‑akutte pleiemiljø.

• Det nye apparatet kan ikke leveres til pasienten før godkjenning fra privat forsikring 
eller institusjon.

• Hvis det post‑akutte V.A.C.®‑behandlingsapparat ikke er tilgjengelig for utskrivelse, 
og behandlingen vil være av i mer enn to timer, skal V.A.C.®‑forbindingene fjernes før 
pasienten skrives ut. Påfør en alternativ forbinding, slik som vått eller fuktig gasbind, 
etter godkjenning for ekstremt behov, til det nye V.A.C.®‑behandlingsapparat blir levert, 
og personell med tilstrekkelig opplæring er klar til å gi pasienten kontinuerlig pleie.

• Et V.A.C.®‑behandlingsapparat skal ikke skrives ut med en pasient hvis legen er usikker 
på om personell med tilstrekkelig opplæring er tilgjengelig. V.A.C.®‑forbindinger skal 
fjernes, og en passende alternativ forbinding skal påføres til erfarent personell kan 
garanteres av helsetjenesteleverandøren og et V.A.C.®‑behandlingsapparat leveres.

• For informasjon om overføring av pasienter til hjemmepleie, se avsnittet Hensyn for 
overføring av V.A.C.®-behandling til hjemmepleie (side 16) i disse retningslinjene.

• Ta om nødvendig kontakt med den lokal KCI‑representanten for assistanse.

KCI-KUNDEKONTAKTINFORMASJON
Hvis du har spørsmål, eller ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med den lokale 
KCI‑representanten. Besøk nettstedet vårt på www.kci‑medical.com. Hvis det oppstår 
et nødstilfelle, ringer du ditt lokale nødnummer.
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7 - V.A.C.®-BEHANDLINGSAPPARAT OG SENSAT.R.A.C.™-
SYSTEM, ENGANGSKOMPONENTER
VIKTIGE KOMPONENTER FOR V.A.C.®-BEHANDLING
Veiledning for V.A.C.®‑engangskomponenter

V.A.C.®-forbindinger
Innhold i pakken*

Delnummer
Forbindinger 
per eske

V.A.C.® GranuFoam™-forbinding, S
1 V.A.C.® GranuFoam™-forbinding (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 overtrekk,
1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275051/10
M8275051/5

V.A.C.® GranuFoam™-forbinding, M
1 V.A.C.® GranuFoam™-forbinding (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 overtrekk,
1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275052/10
M8275052/5

V.A.C.® GranuFoam™-forbinding, L
1 V.A.C.® GranuFoam™-forbinding (26 x 15 x 3,2 cm), 2 overtrekk,
1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275065/5
V.A.C.® GranuFoam™-forbinding, XL
1 V.A.C.® GranuFoam™-forbinding (60 x 30 x 1,5 cm), 5 overtrekk,
1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275053/10
M8275053/5

V.A.C. GranuFoam Silver® -forbinding, S
1 V.A.C. GranuFoam Silver® -forbinding (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 overtrekk,
1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275098/10
M8275098/5

V.A.C. GranuFoam Silver® -forbinding, M
1 V.A.C. GranuFoam Silver® -forbinding (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 overtrekk,
1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275096/10
M8275096/5

*Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Ta kontakt med KCI for gjeldende produktkatalog.

V.A.C.® Simplace™-forbinding, S
2 V.A.C.® GranuFoam™-spiralforbindinger (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 3M™ 
Tegaderm™-overtrekk, 1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal 
til engangsbruk
V.A.C.® Simplace™-forbinding, M
2 V.A.C.® GranuFoam™-spiralforbindinger (14,5 x 17 x 1,75 cm), 3 3M™ 
Tegaderm™-overtrekk, 1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal 
til engangsbruk

V.A.C.® Simplace™ EX-forbinding, S
2 V.A.C.® GranuFoam™-spiralforbindinger (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 strimler 
med V.A.C.® overtrekk, 1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal 
til engangsbruk

V.A.C.® Simplace™ EX-forbinding, M
2 V.A.C.® GranuFoam™-spiralforbindinger (14,5 x 17 x 1,75 cm), 
2 overtrekksstrimler og 1 V.A.C.®-overtrekk, 1 SensaT.R.A.C.™-pute 
med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275040/10
M8275040/5

M8275046/5

M8275045/5

M8275044/5

V.A.C.® GranuFoam™-broforbinding
1 svampforbinding (6 x 17 x 1,9 cm), 1 GranuFoam™-broforbinding 
(67 cm) med integrert SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 perforert 
overtrekk med 5 perforerte overtrekksstrimler, 1 linjal til engangsbruk

V.A.C.® GranuFoam™ broforbinding med XG
2 V.A.C.® GranuFoam™-spiralforbindinger, 1 GranuFoam™-
broforbinding (67 cm) med integrert SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 
1 overtrekk, 1 perforert overtrekk med 5 perforerte overtrekksstrimler, 
1 linjal til engangsbruk

M8275042/10
M8275042/5

M8275041/10
M8275041/5

V.A.C. GranuFoam Silver® -forbinding, L
1 V.A.C. GranuFoam Silver® -forbinding (26 x 15 x 3,2 cm), 2 overtrekk,
1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275099/10
M8275099/5
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VIKTIGE KOMPONENTER FOR V.A.C.®-BEHANDLING (forts.)
Veiledning for V.A.C.®‑engangskomponenter

V.A.C.® GranuFoam™-forbinding for hånd
1 håndformet V.A.C.® GranuFoam™-forbinding med fingerskillere,
1 forseglingspose, 1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt

M8275064/5

V.A.C.® GranuFoam™-forbinding for hæl
1 svampforbinding, 2 konturformede forbindinger, 4 overtrekksstrimler,
1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275074/5

V.A.C.® WhiteFoam-forbinding, S (bare svamp)
1 svampforbinding av polyvinyl med alkohol (10 x 7,5 x 1 cm)

M6275033/10

V.A.C.® WhiteFoam-forbinding, S
1 svampforbinding av polyvinyl med alkohol (10 x 7,5 x 1 cm), 
1 overtrekk, 1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275068/10
M8275068/5

M8275067/10
M8275067/5

V.A.C.® WhiteFoam-forbinding, L (bare svamp)
1 svampforbinding av polyvinyl med alkohol (10 x 15 x 1 cm)

M6275034/10

V.A.C.® WhiteFoam™-forbinding, L
1 svampforbinding av polyvinyl med alkohol (10 x 15 x 1 cm), 
1 overtrekk, 1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

V.A.C.® GranuFoam™-forbinding, rund
1 perforert V.A.C.® GranuFoam™-forbinding (12,7 cm i diameter),
1 overtrekk, 1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275075/10
M8275075/5

V.A.C.® GranuFoam™-forbinding, tynn
1 perforert V.A.C.® GranuFoam™-forbinding (26 x 16 x 1,6 cm), 
2 overtrekk, 1 SensaT.R.A.C.™-pute med kontakt, 1 linjal til engangsbruk

M8275081/10
M8275081/5

V.A.C.®-forbindinger
Innhold i pakken*

Delnummer
Forbindinger 
per eske

*Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Ta kontakt med KCI for gjeldende produktkatalog.
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VIKTIGE KOMPONENTER FOR V.A.C.®-BEHANDLING (forts.)
Veiledning for V.A.C.®‑engangskomponenter

V.A.C.® Y-kontakt
Gjør det mulig å koble flere forbindinger til 
ett V.A.C.®-behandlingsapparat

M6275069/10
M6275069/5

V.A.C.®-slangehette
Sikrer enden av beholderslangen

M6275066/10
M6275066/5

Bare SensaT.R.A.C.™-puten
1 SensaT.R.A.C.™-pute med slange, klemme og kontakt

M8275057/5

V.A.C.®-overtrekk
1 tett overtrekk (30,5 x 26 cm)

M6275009/10

V.A.C.®-systemtilbehør
Innhold i pakken*

Delnumre/ 
Forbindinger 
per eske

*Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Ta kontakt med KCI for gjeldende produktkatalog.
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VIKTIGE KOMPONENTER FOR V.A.C.®-BEHANDLING (forts.)
Veiledning for V.A.C.®‑engangskomponenter

V.A.C. ATS® 1000 ml beholder med gel**
1 beholder, slange, klemme og kobling

ActiV.A.C.®-beholder på 300 ml (med gel)
1 beholder, slange, klemme og kobling

M8275058/10
M8275058/5

V.A.C. Freedom® 300 ml beholder med gel
1 beholder, slange, klemme og kobling

InfoV.A.C.®-beholder på 1000 ml med gel**
1 beholder, slange, klemme og kobling

M8275093/5

V.A.C. ATS®-beholder på 500 ml med gel
1 beholder, slange, klemme og kobling

V.A.C. ATS®-beholder på 500 m uten gel
1 beholder, slange, klemme og kobling

InfoV.A.C.®-beholder på 500 ml med gel 
1 beholder, slange, klemme og kobling

M8275063/10
M8275063/5

InfoV.A.C.®-beholder på 500 ml uten gel
1 beholder, slange, klemme og kobling

M8275071/10
M8275071/5

M6275093/5

320058/10
320058/5

M6275063/10
M6275063/5

M6275071/10
M6275071/5

V.A.C.®-beholdere
Innhold i pakken*

Delnummer
Beholdere 
per eske

*Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Ta kontakt med KCI for gjeldende produktkatalog.
** Beholderen på 1000 ml anbefales utelukkende til akutt pleie (sykehus)
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Indeks

A

ActiV.A.C.®‑behandlingssystem 17

Adheranse av forbinding

smertebehandling 37

Advarsler 9

Akutte sår 22, 43

analgetika 19, 37

Antibiotikabehandling 11, 44

Antibiotikabehandling, osteomyelitt 11, 44

Antikoagulant legemiddel 9, 10, 40

Autonom dysrefleksi 14

Avbrudd i behandling 37

autonom dysrefleksi 14

blødning 9, 12

infiserte sår 11

irritasjon rundt såret 14

klebemiddel av akryl 12

sårlukt 41

sirkulatorisk risiko 14

Avføringsinkontinens 33

B

Behandlingens lengde 37

Behandlingens varighet 37

Behandlingspause 38

Beholdere 5, 7, 16, 21

1000 ml 10

endre 24

Ben, blottstilt 44

Biopsi 39, 53

Blodårer, blottstilte 6, 8, 15, 21, 43, 44

Blødning 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 38, 44, 46

Brobyggingsteknikk 28

Brudd, blottstilte 44

Bruk av V.A.C.®‑overvåkning 37

Brystbenssår 20, 46

Brystvegg, ustabil 14, 46

D

Débridement 6, 8
akutte sår 43

diabetiske fotsår 52

gjenåpnede sår 45

kroniske sår 53

osteomyelitt 11

trykksår 48

Diabetiske fotsår 7, 50, 51

kliniske forhold for 52

valg av svampforbinding 22

Diagnostisk avbildning 15, 62

Drenasje

behandlingsinnstillinger 20

dannelse av ganger 30

nett‑graft og bioteknisk vev 47

trykkinnstillinger 19

volum og utseende 38

Dype sår, valg av svampforbinding 22

E

Eksudat

post‑graft 47

volum og utseende 38

Eldre pasienter, trykkinnstillinger 19

Engangskomponenter 21, 63, 65, 66, 67, 68

F

Fascie

ikke‑intakt 14

Flere sår 27

Forbindinger 21

fjerning

før hyperbar oksygenbehandling 61

før magnetresonanstomografi 62

påføringsteknikk

fotsår 31

nett‑graft og bioteknisk vev 47

sårkant, ny approksimasjon 33

små sår 34

ved avføringsinkontinens 33

vevsfliker 55

sikre integritet 23

valg og bruk 22

Forbrenninger, andregrads 7, 43

Forholdsregler 13

Forsegling

kontinuerlig behandling 20

opprettholdelse av 24

trykkinnstillinger 19

Forsinket primær lukking 7

Fotsår

forbindingsteknikk 31

G

Ganger

behandlingsinnstillinger 20

påføringsteknikk 29

valg av svampforbinding 22

Grafter, med nett eller bioteknisk vev 46

behandlingsinnstillinger 47

kontinuerlig behandling 20

teknikk for påføring av forbinding 47

valg av svampforbinding 22
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N

Næringsstatus 39, 48

og trykkinnstillinger 19

Negativt trykk, effekt på sårheling 5

Nekrotisk 8, 11, 44

Nerver, blottstilte 6, 8, 11, 15, 16, 21, 43

Nett‑graft 46

O

Område rundt sår

beskytt 14, 40

overvåking 11, 14

små sår 34

Ondartethet 8

Opprettholde en forsegling 24

Organer, blottstilte 6, 8, 9, 10, 16, 21, 43, 44, 57, 58

Ortopedisk sår 43

Ortopedisk utstyr 32

Osteomyelitt 8, 11, 39, 43, 44

Overfladiske sår, valg av svampforbinding 22

Overtrekk

beskytte huden rundt såret 14

beskytte omkringliggende vev 40

brobygging 28

bytte av forbinding 48, 53

forbinding av små sår 34

forbindinger og avføringsinkontinens 33

klebemiddel av akryl 12

opprettholde forsegling 23

påføring 54, 55, 57

påføring av heldekkende forbinding 14

sår, forverring 39

Overvåking av sår 11, 30, 45, 46

P

Påføring av forbinding

gangteknikk 29

nett‑graft og bioteknisk vev 47

underliggende hulrom 30

vevsfliker 55

Perineale sår, avføringsinkontinens 33

Pinner, område med 32

Postoperative sår 45, 54

R

Registrering av antall anvendte forbindinger 6, 11, 23, 29, 
30, 31, 33, 34

Registrering av dato for bytte av forbinding 11

Retensjonssutur 45

Granulasjonsvev

kontroll av, valg av svampforbinding 22

trykkinnstilling, for høy 19

H

Heldekkende forbinding 14

Hurtig forverring av sår 39

Hyperbar oksygenbehandling 61

I

Indikasjoner 7

Indikasjoner for kontinuerlig behandling 20

Indikasjoner på effektiv behandling 38

Indikasjoner på ineffektiv behandling 38

Infiserte sår 11

ben 11, 44

blodårer 10

brobygging 28

diabetespasienter 52

med V.A.C. GranuFoam Silver®‑forbinding 11

Y‑kontakt‑teknikk 27

InfoV.A.C.®‑behandlingssystem 17

Inspeksjon av vevsfliker 54

Intensitetsfunksjon 20

Intermitterende behandling 5, 14, 20, 38, 39, 46, 63

K

Koble fra V.A.C.®‑behandlingsapparatet 25

før magnetresonanstomografi 62

under hyperbar oksygenbehandling 13, 61

Kontinuerlig behandling 14

brystbenssår 20

ganger 20

nett‑graft og bioteknisk vev 47

rolle ved stabilisering av sår 14

tarmfistel 14

Kontraindikasjoner 8

Kronisk sår 53

L

Lekkasjer

alarm 5

avføringsinkontinens 33

kontrollere for 23, 39

M

Magnetresonanstomografi (MR) 12, 62

Målinger av sår 38

Maserasjon 14, 23, 34, 48, 53

Mekanisk traume 40

Misfarging av sår 15, 40
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S
Sacrococcygeale sår, avføringsinkontinens 33

Saltvannsirrigasjon, som hjelp ved fjerning av forbinding 12

Sårfarge 38, 40

Sår, forverring 39

Sårheling 5

effekter av undertrykk 5

Sårkant, ny approksimasjon 33

Sårlukt 41

Sår, rengjøring 41

Sår som skyldes venøs insuffisiens 52

Sårspesifikk informasjon 43

Sårstørrelse, minimale endringer 38

Sår, underliggende hulrom 30

Sener, blottstilte 11, 43

SensaT.R.A.C.™‑/T.R.A.C.™‑teknologi 5

SensaT.R.A.C.™‑/T.R.A.C.™‑pute 21

Sinustrakter 29

valg av svampforbinding 22

Sirkulasjonsstatus 14

Sirkulatorisk risiko 14, 19

Skade på ryggmargen 14

Små sår

behandlingsinnstillinger 20

forbindingsteknikk 34

Smerte

behandlingsinnstillinger 20

diabetespasient 52

infiserte sår 11

trykkinnstillinger 19, 20

valg av svampforbinding 22

ved fjerning av forbinding 37

Smertebehandling 37

Spjelkeeffekt 20, 46

Standard forholdsregler 6, 13, 24

Standard trykkinnstilling 19

Store mengder drenasje

trykkinnstillinger 19

vevsfliker 54

Store sår

behandlingsinnstillinger 20

trykkinnstillinger 19

Sutur

for vevsfliker 55

retensjon 45

Svampforbinding. See Forbindinger

T

Tarm, blottstilt 45, 57, 58

Tarmfistel 14, 56

instruksjoner for 57

Tilhelingsprosess 37

Tørt sår, valg av svampforbinding 22

Traumatiske sår 7, 43, 44

Trykkinnstillinger

akutte/traumatiske sår/andregradsforbrenninger 43

diabetiske fotsår 50

gjenåpnede sår 45

justering 19

kroniske sår 53

nett‑graft og bioteknisk vev 47

sår som skyldes venøs insuffisiens 52

trykksår 48

V.A.C.® WhiteFoam‑forbinding 21

vevsfliker 54

Trykksår 48

valg av svampforbinding 22

U

Ubehag

behandlingsinnstillinger 20

håndtering 37

trykkinnstillinger 19

valg av svampforbinding 21, 22

Underliggende hulrom 30

behandlingsinnstillinger 20

valg av svampforbinding 22

Ustabile kroppsstrukturer 14, 46

behandlingsinnstillinger 20

Utsondring i slanger, tarmfistel 56

Utstyr, ortopedisk 32

V

V.A.C. ATS®‑systemet 17

V.A.C. Freedom®‑systemet 17

Vacuum Assisted Closure®, innledning 5

Vagusnerve 14

Vevsfliker 54

behandlingsinnstillinger 20, 54

valg av svampforbinding 22

VLU. See Sår som skyldes venøs insuffisiens

Y

Y‑kontakt 21, 67

endre 27

teknikk 27



72  

Omslaget inneholder 10 % resirkulert materiale (Post Consumer Waste, PCW)
Trykt med soyablekk
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