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Niniejsza wersja dokumentu 

zastępuje wszelkie poprzednie 

wersje. Numer wersji i dane 

kontaktowe znajdują się na tylnej 

okładce niniejszych zaleceń.

Zamieszczone tu zalecenie 

kliniczne nie stanowią gwarancji 

uzyskania określonych rezul-

tatów, wyników ani sposobu 

działania systemu terapeutycz-

nego V.A.C.®. Celem tych zaleceń 

jest pomoc lekarzom klinicystom 

w opracowywaniu protokołów 

leczenia dostosowanych do 

potrzeb pacjentów. Podobnie 

jak w przypadku każdej formy 

leczenia należy skonsultować 

się z lekarzem prowadzącym 

w kwestii schorzeń danego 

pacjenta i terapii, jakim jest 

poddawany, oraz postępować 

zgodnie z wszystkimi stosowny-

mi instrukcjami i informacjami 

dotyczącymi użytkowania  

i obsługi produktu.

Przed użyciem systemu V.A.C.® 

u pacjenta należy zapoznać się 

z treścią niniejszych zaleceń, jak 

również ze stosowną instrukcją 

obsługi, informacjami i kartą 

informacji dotyczących bezpie-

czeństwa danego urządzenia 

terapeutycznego V.A.C.®  

i rodzaju opatrunku.

W przypadku stanów wymagają-

cych natychmiastowej pomocy  

medycznej należy dzwonić pod 

lokalny numer alarmowy. W razie 

pytań dotyczących obsługi lub 

użytkowania produktu należy 

skontaktować się z lokalnym 

przedstawicielem firmy KCI. 

Więcej informacji można  

znaleźć na stronie internetowej 

www.kci-medical.com.

PRZESTROGA: Sprzedaż/wypo-

życzanie niniejszych urządzeń 

może odbywać się wyłącznie za 

pośrednictwem lekarza lub na 

jego zlecenie.
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WPROWADZENIE

Vacuum Assisted Closure® (V.A.C.®) jest zaawansowanym technologicznie systemem terapeutycznym 
do leczenia ran, który lekarz klinicysta może z łatwością wdrożyć w swojej praktyce leczenia ran 
i dzięki temu zoptymalizować jakość opieki nad pacjentami. Tę zaawansowaną technologię leczenia 
ran stosuje się w połączeniu ze sterowanymi mikroprocesorem urządzeniami terapeutycznymi i 
specjalistycznymi opatrunkami oraz przy dostępnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wsparciu 
technicznym.

Platforma do terapii V.A.C.® obejmuje szeroką gamę systemów terapeutycznych do podciśnieniowej 
terapii ran: ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom®, V.A.C.Ulta™ oraz V.A.C.Via™. Te 
zintegrowane systemy umożliwiające stosowanie podciśnienia (próżni) w pielęgnacji ran sprzyjają 
gojeniu się ran poprzez przygotowanie łożyska rany do zamknięcia, zmniejszanie obrzęku, sprzyjanie 
tworzeniu się ziarniny i poprawie perfuzji, jak również poprzez usuwanie wysięku i materiałów 
zakaźnych.

Elementy składowe systemu terapeutycznego V.A.C.® współtworzą zintegrowany produkt, 
optymalizując zarówno sam proces prowadzenia podciśnieniowej terapii ran, jak i wynikające 
z niej korzyści. Piankę poliuretanową o siatkowej strukturze z otwartymi porami (opatrunek 
piankowy V.A.C.® GranuFoam™, opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam 
Silver®) lub piankę z polialkoholu winylowego (opatrunek piankowy V.A.C.® WhiteFoam) przycina 
się odpowiednio do rozmiaru rany i przykrywa samoprzylepnym obłożeniem. Otwarte pory 
pianki umożliwiają równomierny rozkład podciśnienia na całej powierzchni rany, a przewody 
odprowadzają nagromadzone wydzieliny do zbiornika V.A.C.®. Sterowane oprogramowaniem 
urządzenie terapeutyczne poddaje łożysko rany działaniu podciśnienia. Urządzenie terapeutyczne 
umożliwia wybór terapii w trybie ciągłym lub przerywanym/z dynamiczną regulacją ciśnienia 
(ang. Dynamic Pressure Control, DPC), w zależności od rodzaju rany i potrzeb danego pacjenta. 
Technologia regulowanej opieki terapeutycznej SensaT.R.A.C.™ (ang. Therapeutic Regulated 
Accurate Care) wytwarza, monitoruje i pomaga utrzymywać ciśnienie na określonym poziomie 
docelowym, a także przekazuje informacje do urządzenia terapeutycznego. Funkcje bezpieczeństwa 
systemu terapeutycznego V.A.C.® obejmują alarm dotyczący niedrożności przewodów, pełnego lub 
niezainstalowanego zbiornika, braku aktywności terapii, niskiego poziomu naładowania akumulatora, 
nieszczelności opatrunku oraz alarm niskiego ciśnienia w modelach systemu terapeutycznego 
ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® i V.A.C.Ulta™.
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Niniejsze zalecenia nie uwzględniają procedur zakładania opatrunków ani kwestii 
klinicznych dotyczących systemu terapeutycznego V.A.C.Ulta™ firmy KCI, gdy stosowany 
jest tryb terapii V.A.C. VeraFlo™ (podawanie roztworów przeznaczonych do stosowania 
miejscowego). W celu uzyskania informacji na temat stosowania terapii V.A.C. VeraFlo™ 
należy skontaktować się z Przedstawicielem firmy KCI oraz zapoznać się z instrukcjami 
użytkowania i informacjami dotyczącymi stosownych produktów.

Niniejsze zalecenia nie uwzględniają procedur zakładania opatrunków ani kwestii 
klinicznych dotyczących podciśnieniowego systemu terapeutycznego (NPT) firmy 
KCI stosowanego w postępowaniu w przypadku otwartej jamy brzusznej (system do 
aktywnej terapii jamy brzusznej ABThera™). W celu uzyskania informacji na ten temat 
należy skontaktować się z Przedstawicielem firmy KCI oraz zapoznać się z instrukcjami 
użytkowania i informacjami dotyczącymi stosownych produktów. 

ISTOTNE KWESTIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA TERAPII V.A.C.®

• Upewnić się, że pacjent/rana kwalifikuje się do terapii V.A.C.®.

• Zapoznać się z wszystkimi instrukcjami użytkownika i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa 
dołączonymi do produktów firmy KCI i postępować zgodnie z nimi.

• Upewnić się co do prawidłowości rozpoznania i leczyć wszystkie schorzenia zasadnicze 
i współistniejące.

• Upewnić się co do prawidłowego doboru opatrunku V.A.C.® i stosowania opatrunków V.A.C.® 
zgodnie ze wskazaniami.

• Nie umieszczać opatrunków piankowych V.A.C.® GranuFoam™ ani V.A.C.® WhiteFoam 
bezpośrednio na odsłoniętych narządach, naczyniach krwionośnych, miejscach zespolenia i/lub 
nerwach.

• Zapewnić odpowiednie oczyszczenie przed rozpoczęciem terapii.

• Nie umieszczać opatrunków V.A.C.® ciasno w ranie; delikatnie umieszczać opatrunki w ranie.

• Zapewnić odpowiednią szczelność obłożenia. Systemy terapeutyczne ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® 
i V.A.C.Ulta™ są wyposażone w detektor nieszczelności Seal Check™, który ułatwia identyfikację 
nieszczelności.

• Zawsze policzyć wszystkie kawałki pianki użyte do opatrzenia rany. Liczbę kawałków pianki i datę 
zmiany opatrunku należy zapisać na obłożeniu lub etykiecie z oznaczeniem liczby pianek, jeśli jest 
dostępna, oraz w karcie pacjenta.

• Stosować terapię V.A.C.® przez co najmniej 22 na 24 godziny. Zdjąć opatrunek V.A.C.®, jeśli 
urządzenie terapeutyczne jest wyłączane na ponad dwie godziny w ciągu 24 godzin.

• Prowadzić nieprzerwany nadzór oraz sprawdzać i reagować na alarmy.

• Przy zdejmowaniu opatrunku policzyć kawałki usuwanej pianki i porównać uzyskany wynik 
z liczbą kawałków umieszczonych w ranie, upewniając się, że z rany usunięto wszystkie kawałki 
opatrunku piankowego V.A.C.®.

• Jeśli po upływie dwóch tygodni nie zostaną zaobserwowane żadne zmiany ani poprawa stanu 
rany, ponownie ocenić plan leczenia.

• W razie potrzeby zasięgnąć porady/pomocy lokalnego przedstawiciela firmy KCI.

• Stosować standardowe środki ostrożności.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA  
TERAPII V.A.C.®

Wykaz elementów systemu terapeutycznego V.A.C.® do jednorazowego użytku znajduje się 
w informacjach dołączonych do produktu. Zbiorniki urządzenia terapeutycznego V.A.C.® nie zawierają 
lateksu i zostały zapakowane z zachowaniem jałowości lub z wykorzystaniem sterylnej ścieżki płynów. 
Wszystkie jednorazowe elementy systemu terapeutycznego V.A.C.® przeznaczone są wyłącznie do 
jednokrotnego użytku. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie opatrunku piankowego V.A.C.® 
GranuFoam™, opatrunku piankowego z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® i opatrunków 
piankowych V.A.C.® WhiteFoam, należy je stosować wyłącznie z urządzeniami terapeutycznymi V.A.C.®.

Ponowne użycie elementów do jednorazowego użytku może prowadzić do zanieczyszczenia rany, 
zakażenia i/lub braku gojenia się rany.

Decyzja o wyborze techniki z zastosowaniem czystości lub jałowości/aseptyki zależy od patofizjologii 
rany, preferencji lekarza/lekarza klinicysty oraz protokołu placówki medycznej.

WAŻNE: Podobnie jak w przypadku każdego wyrobu medycznego wydawanego z przepisu lekarza, 
brak konsultacji z lekarzem oraz zapoznania się przed każdym użyciem produktu z wszystkimi 
instrukcjami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi wraz z urządzeniem 
terapeutycznym i opatrunkami, a następnie brak postępowania zgodnie z nimi, może spowodować 
nieprawidłowe działanie produktu i być przyczyną poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała. 
Nie wolno regulować ustawień urządzenia terapeutycznego ani prowadzić terapii bez korzystania 
z zaleceń/nadzoru lekarza prowadzącego.

PRZEZNACZENIE

Systemy terapeutyczne do podciśnieniowej terapii ran ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. 
Freedom® i V.A.C.Via™ są zintegrowanymi systemami umożliwiającymi stosowanie podciśnienia 
w pielęgnacji ran, przeznaczonymi do stosowania zarówno w intensywnej, jak i rozszerzonej opiece 
medycznej, a także w opiece w warunkach domowych. 

W przypadku stosowania na otwarte rany ich zadaniem jest wytworzenie środowiska sprzyjającego 
gojeniu się ran przez ziarninowanie lub wypełnienie ubytku ziarniną i rozwój blizny (opóźniona faza 
gojenia przez rychłozrost) poprzez przygotowanie łożyska rany do zamknięcia, zmniejszenie obrzęku, 
wspomaganie tworzenia się ziarniny i perfuzji, a także usuwanie wysięku i materiału zakaźnego. Do 
ran otwartych zalicza się rany przewlekłe, ostre, pourazowe, podostre oraz rany, w których doszło 
do rozejścia się brzegów, a także oparzenia drugiego stopnia, owrzodzenia (jak przy cukrzycy, 
niedokrwieniu lub niewydolności układu żylnego), płaty i przeszczepy skóry.

Opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® stanowi skuteczną barierę 
dla penetracji bakterii i może pomagać w zmniejszaniu zakażenia w przypadku rodzajów ran 
wymienionych powyżej. 

W przypadku stosowania na zamknięte rany chirurgiczne zadaniem tych systemów jest wytworzenie 
środowiska, które pozwala na kontynuację drenażu po zszyciu rany za pomocą szwów lub zszywek 
dzięki utrzymaniu zamknięcia rany i usuwaniu wysięku poprzez zastosowanie podciśnieniowej  
terapii ran.
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PRZECIWWSKAZANIA

• Opatrunków piankowych systemu terapeutycznego V.A.C.® nie wolno zakładać 
bezpośrednio na odsłonięte naczynia krwionośne, miejsca zespolenia, narządy 
ani nerwy.

UWAGA: Szczegółowe informacje zawiera punkt Krwawienie w części Ostrzeżenia.

• Terapia V.A.C.® nie jest wskazana u pacjentów z następującymi schorzeniami:

• Zmiany nowotworowe w ranie

• Nieleczone zapalenie szpiku

UWAGA: Szczegółowe informacje zawiera punkt Zapalenie szpiku w części Ostrzeżenia.

• Niejelitowe i niezbadane przetoki

• Martwicza tkanka ze strupem

UWAGA: Terapia V.A.C.® może być stosowana po oczyszczeniu z martwiczej tkanki i całkowitym 
usunięciu strupa.

• Wrażliwość na srebro (dotyczy wyłącznie opatrunku piankowego z kompleksem srebra 
V.A.C. GranuFoam Silver®)
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OSTRZEŻENIA

Krwawienie: U niektórych pacjentów występuje wysokie ryzyko występowania powikłań 
krwotocznych, niezależnie od stosowania terapii V.A.C.®. Poniżej wymieniono kategorie pacjentów 
z podwyższonym ryzykiem wystąpienia krwawienia, u których brak zatamowania krwawienia może 
doprowadzić do śmierci:

• Pacjenci z osłabionymi bądź kruchymi naczyniami krwionośnymi lub narządami w obrębie 
rany albo wokoło niej na skutek między innymi:

• umieszczenia szwów naczyń krwionośnych (wykonywanego podczas zespoleń lub 
przeszczepów)/narządów;

• zakażenia;

• urazu; 

• napromieniowania.

• Pacjenci z niedostateczną hemostazą ran

• Pacjenci leczeni środkami przeciwzakrzepowymi lub inhibitorami agregacji płytek krwi

• Pacjenci z niedostatecznym pokryciem tkankowym struktur naczyniowych 
 
W przypadku zalecenia terapii V.A.C.® pacjentom, u których występuje 
podwyższone ryzyko powikłań krwotocznych, ich leczenie i monitorowanie 
powinny przebiegać w odpowiednich warunkach opieki medycznej określonych 
przez lekarza prowadzącego. 
 
Jeśli podczas stosowania terapii V.A.C.® wystąpi nagły lub intensywny krwotok 
bądź jeśli w przewodach albo w zbiorniku widać świeżą (jasnoczerwoną) krew, 
należy natychmiast przerwać terapię V.A.C.®, pozostawić opatrunek na miejscu, 
zatamować krwawienie i niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Urządzenia 
terapeutyczne oraz opatrunki V.A.C.® nie powinny służyć do zapobiegania, 
zmniejszania ani tamowania krwotoku naczyniowego. 

• Ochrona naczyń i narządów: Przed zastosowaniem terapii V.A.C.® wszystkie odsłonięte lub 
powierzchniowe naczynia i narządy znajdujące się w obrębie rany bądź wokół niej muszą 
zostać całkowicie zakryte i zabezpieczone. 
 
Należy się zawsze upewniać, że opatrunki piankowe V.A.C.® nie są zakładane bezpośrednio na 
naczynia lub narządy. Najskuteczniejszą ochronę zapewnia gruba warstwa naturalnej tkanki. 
Jeśli gruba warstwa naturalnej tkanki nie jest dostępna lub jej zapewnienie nie jest możliwe 
ze względów chirurgicznych, w zamian można rozważyć zastosowanie kilku warstw materiału 
nieprzywierającego opatrunku (strona 23), o ile lekarz prowadzący uzna, iż takie rozwiązanie 
zagwarantuje pełną barierę ochronną. W przypadku korzystania z nieprzywierających 
materiałów (strona 23) należy dopilnować, aby zostały przytwierdzone tak, by zapewniały 
odpowiednią ochronę przez cały czas trwania terapii. 
 
Przy rozpoczynaniu terapii powinno się rozważyć, jaką wartość podciśnienia oraz tryb terapii 
należy zastosować. 
 
Należy zachować ostrożność podczas leczenia dużych ran, w których mogą znajdować się 
trudno dostrzegalne naczynia krwionośne. Pacjent powinien być ściśle monitorowany pod 
kątem występowania krwotoku, w warunkach opieki uznanych za odpowiednie przez lekarza 
prowadzącego.
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• Zakażenie naczyń krwionośnych: Zakażenie może powodować stopniowe uszkadzanie 
naczyń krwionośnych i osłabić ich ściany, co może zwiększać podatność na uszkodzenie 
na skutek otarcia lub poruszania. Zakażenie naczyń krwionośnych stwarza ryzyko 
powikłań, w tym krwotoku, który, jeśli nie zostanie zatamowany, może prowadzić 
do śmierci pacjenta. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku 
stosowania terapii V.A.C.® w pobliżu naczyń krwionośnych, które są lub mogą 
być zakażone. (Patrz część Ochrona naczyń i narządów powyżej). Pacjent powinien 
być ściśle monitorowany pod kątem występowania krwotoku, w warunkach opieki 
uznanych za odpowiednie przez lekarza prowadzącego.

• Hemostaza, środki przeciwzakrzepowe i inhibitory agregacji płytek: U pacjentów 
z niedostateczną hemostazą ran występuje zwiększone ryzyko krwotoku, który, jeśli nie 
zostanie zatamowany, może prowadzić do śmierci. Leczenie oraz monitorowanie takich 
pacjentów powinno odbywać się w warunkach opieki uznanych za odpowiednie przez 
lekarza prowadzącego. 
 
Należy zachować ostrożność w trakcie leczenia pacjentów przyjmujących środki 
przeciwzakrzepowe lub inhibitory agregacji płytek ze względu na zwiększone ryzyko 
krwotoku (zależnie od rodzaju i stopnia złożoności rany). Przy rozpoczynaniu terapii powinno 
się rozważyć, jaką wartość podciśnienia oraz tryb terapii należy zastosować.

• Środki hemostatyczne stosowane w obszarze rany: Środki hemostatyczne, które nie są 
mocowane za pomocą szwów (np. wosk kostny, łatwo wchłaniająca się gąbka żelatynowa lub 
środek uszczelniający na rany w aerozolu), mogą w przypadku rozerwania zwiększać ryzyko 
krwotoku, który, jeśli nie zostanie zatamowany, może prowadzić do śmierci pacjenta. Środki 
takie należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Przy rozpoczynaniu terapii powinno 
się rozważyć, jaką wartość podciśnienia oraz tryb terapii należy zastosować.

• Ostre krawędzie: Odłamy kostne lub ostre krawędzie mogą doprowadzić do przebicia 
barier ochronnych, naczyń lub narządów, powodując uraz. Każdy uraz może wywołać 
krwotok, który, jeśli nie zostanie zatamowany, może prowadzić do śmierci pacjenta. Należy 
przedsięwziąć działania zapobiegające zmianie wzajemnego położenia tkanek, naczyń 
lub narządów w obrębie rany, która mogłaby zwiększyć ryzyko styczności z ostrymi 
krawędziami. Przed zastosowaniem terapii V.A.C.® ostre krawędzie lub odłamy kostne muszą 
zostać osłonięte lub usunięte z obszaru rany, aby zapobiec przebiciu naczyń krwionośnych 
lub narządów. Tam, gdzie jest to możliwe, należy całkowicie wygładzić i osłonić wszelkie 
pozostałe krawędzie, aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń 
w przypadku przemieszczenia struktur. Przy usuwaniu elementów opatrunku z rany należy 
zachować ostrożność, aby nieosłonięte ostre krawędzie nie uszkodziły tkanki rany.

Zbiornik o pojemności 1000 ml: NIE UŻYWAĆ zbiornika o pojemności 1000 ml u pacjentów 
z wysokim ryzykiem krwotoku lub u osób wrażliwych na utratę znacznej objętości płynów, 
w tym u dzieci i osób starszych. Stosując tego rodzaju zbiornik, należy uwzględnić wzrost, wagę  
i stan pacjenta, a także rodzaj rany, możliwość monitorowania i środowisko opieki medycznej. Zaleca 
się stosowanie tego zbiornika wyłącznie w warunkach intensywnej (szpitalnej) opieki medycznej.
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Zakażone rany: Zakażone rany powinny być pod ścisłą obserwacją i mogą wymagać częstszej niż 
przy braku zakażenia zmiany opatrunków, zależnie od takich czynników, jak stan rany i cele leczenia. 
Szczegółowe informacje na temat częstotliwości zmiany opatrunków można znaleźć w instrukcjach 
zakładania opatrunków (znajdujących się w opakowaniach opatrunków V.A.C.®). Podobnie jak 
w każdym przypadku leczenia ran, lekarze klinicyści oraz pacjenci/członkowie personelu opieki 
medycznej powinni często kontrolować stan rany, tkankę skórną wokół rany oraz wysięk pod kątem 
oznak zakażenia, nasilenia objawów zakażenia lub innych powikłań. Do oznak zakażenia należą 
m.in. gorączka, tkliwość, zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie, wysypka, podwyższona temperatura 
w ranie lub jej okolicy, ropna wydzielina lub intensywny zapach. Zakażenie może być poważne 
i prowadzić do powikłań takich jak bolesność, dyskomfort, gorączka, zgorzel, wstrząs toksyczny, 
wstrząs septyczny i/lub śmiertelny uraz. Do oznak lub powikłań zakażenia ogólnoustrojowego należą 
m.in. mdłości, wymioty, biegunka, ból głowy, zawroty głowy, omdlenia, ból gardła z opuchniętymi 
błonami śluzowymi, dezorientacja, wysoka gorączka, oporne na leczenie i/lub ortostatyczne 
niedociśnienie bądź erytrodermia (wysypka przypominająca oparzenie słoneczne). W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek oznak początków zakażenia ogólnoustrojowego lub rozwoju 
zakażenia w obszarze rany należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym 
w kwestii ewentualnego zaprzestania prowadzenia terapii V.A.C.®. Informacje na temat 
zakażeń ran dotyczących naczyń krwionośnych można znaleźć także w części Zakażenie naczyń 
krwionośnych.

Zakażone rany z założonym opatrunkiem piankowym z kompleksem srebra V.A.C. 
GranuFoam Silver®: W przypadku zakażeń klinicznych opatrunek piankowy z kompleksem srebra 
V.A.C. GranuFoam Silver® nie zastępuje terapii ogólnoustrojowej ani innych reżymów leczenia 
zakażeń. Opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® może być stosowany 
jako bariera zapobiegająca penetracji bakterii.

Zapalenie szpiku kostnego: NIE należy rozpoczynać terapii V.A.C.® w przypadku ran z nieleczonym 
zapaleniem szpiku kostnego. Należy bardzo dokładnie oczyścić ranę z całej martwiczej, niezdolnej 
do przeżycia tkanki, łącznie z zakażoną kością (jeśli jest to konieczne), oraz rozpocząć odpowiednią 
antybiotykoterapię. Zdrową kość należy chronić za pomocą pojedynczej warstwy nieprzywierającego 
materiału (strona 23).

Ochrona ścięgien, więzadeł i nerwów: Ścięgna, więzadła i nerwy należy zabezpieczyć przed 
bezpośrednim kontaktem z opatrunkami piankowymi V.A.C.®. Aby zminimalizować ryzyko wysuszenia 
lub urazu tych struktur, można je osłonić tkanką naturalną bądź nieprzywierającym materiałem 
(strona 23).

Zakładanie opatrunków piankowych: Należy zawsze korzystać z opatrunków V.A.C.® 
umieszczonych w jałowych, nieotwartych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nie umieszczać 
opatrunków piankowych w ślepo zakończonych/niezbadanych kanałach rany. Użycie opatrunku 
piankowego V.A.C.® WhiteFoam może być bardziej wskazane w przypadku zbadanych kanałów. Nie 
umieszczać opatrunków piankowych w jakimkolwiek obszarze rany przy użyciu siły, ponieważ może 
to spowodować uszkodzenie tkanek, zmienić wartość dostarczanego podciśnienia lub przeszkodzić 
w usuwaniu wysięku oraz pianki. Zawsze policzyć wszystkie kawałki pianki użyte do opatrzenia 
rany. Liczbę kawałków pianki i datę zmiany opatrunku należy zapisać na obłożeniu lub etykiecie 
z oznaczeniem liczby pianek, jeśli jest dostępna, oraz w karcie pacjenta.

Opatrunki piankowe V.A.C.® przepuszczają promieniowanie rentgenowskie i nie są przez 
nie wykrywane. 
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Usuwanie pianki: Opatrunki piankowe V.A.C.® nie są biowchłanialne. Należy zawsze policzyć 
wszystkie kawałki pianki usunięte z rany oraz sprawdzić, czy ich liczba jest taka sama 
jak liczba kawałków umieszczonych w ranie. Pozostawienie pianki w ranie przez czas dłuższy 
niż zalecany może sprzyjać wrastaniu tkanki w piankę, powodować trudności w usuwaniu pianki 
z rany lub prowadzić do zakażenia bądź innych niepożądanych zdarzeń. Jeśli opatrunek przywarł 
do rany, należy rozważyć wprowadzenie do opatrunku sterylnej wody lub zwykłej soli fizjologicznej, 
a następnie odczekać 15–30 minut i ostrożnie usunąć opatrunek z rany. Niezależnie od metody 
leczenia, uszkodzenie świeżo utworzonej ziarniny podczas którejkolwiek zmiany opatrunku może 
spowodować krwawienie w obszarze rany. Niewielkie krwawienie może wystąpić i jest zjawiskiem 
całkowicie normalnym. Zgodnie z informacjami na stronie 9, u pacjentów z podwyższonym 
ryzykiem krwotoku może jednakże wystąpić poważniejsze krwawienie z rany. Jako dodatkowy 
środek ostrożności pod opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ można podłożyć opatrunek 
piankowy V.A.C.® WhiteFoam lub nieprzywierający materiał (strona 23), co pomoże zmniejszyć 
prawdopodobieństwo krwawienia podczas usuwania opatrunku u tego typu pacjentów. 
W przypadku intensywnego krwawienia należy natychmiast zaprzestać korzystania 
z systemu terapeutycznego V.A.C.® i zatamować krwotok, nie usuwając opatrunku 
piankowego do czasu konsultacji z lekarzem prowadzącym lub chirurgiem. Nie wznawiać 
stosowania systemu terapeutycznego V.A.C.® do czasu osiągnięcia odpowiedniej 
hemostazy oraz wyeliminowania ryzyka dalszego krwawienia. 

Wyłączanie terapii V.A.C.®: Nie wolno pozostawiać opatrunku V.A.C.® na ranie, jeśli terapia V.A.C.® 
ma zostać wyłączona na ponad dwie godziny. W przypadku wyłączenia terapii na dłużej niż dwie 
godziny należy zdjąć poprzedni opatrunek i przepłukać ranę. Należy założyć nowy opatrunek V.A.C.® 
z nieotwartego, jałowego opakowania i ponownie włączyć terapię V.A.C.® lub zastosować opatrunek 
alternatywny, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. 

Klej akrylowy: Obłożenie V.A.C.® pokryte jest akrylową powłoką klejową, która może powodować 
występowanie działań niepożądanych u pacjentów z uczuleniem lub nadwrażliwością na kleje 
akrylowe. Zgłoszenie przez pacjenta uczulenia lub nadwrażliwości na tego rodzaju kleje jest 
przeciwwskazaniem do stosowania systemu terapeutycznego V.A.C.®. W przypadku pojawienia 
się jakichkolwiek objawów reakcji alergicznej lub nadwrażliwości, takich jak zaczerwienienie, 
obrzęk, wysypka, pokrzywka lub świąd o znacznym nasileniu, należy przerwać stosowanie systemu 
i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Jeśli występuje skurcz oskrzeli lub poważniejsze objawy 
reakcji alergicznej, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Defibrylacja: Jeśli w miejscu założenia opatrunku konieczne jest wykonanie defibrylacji, należy  
zdjąć opatrunek V.A.C.®. Pozostawienie opatrunku może hamować przepływ energii elektrycznej  
i/lub uniemożliwić resuscytację u pacjenta.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) a urządzenie terapeutyczne 
V.A.C.®: Urządzenie terapeutyczne V.A.C.® nie jest odporne na działanie pola magnetycznego 
stosowanego w rezonansie magnetycznym (MR). Nie wolno umieszczać urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.® w miejscu stosowania rezonansu magnetycznego (MR).
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Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) a opatrunki V.A.C.®: Opatrunki 
V.A.C.® mogą zazwyczaj pozostawać założone w miejscu stosowania rezonansu magnetycznego 
(MR) z minimalnym ryzykiem dla pacjenta, jednak przerwa w działaniu systemu terapeutycznego 
V.A.C.® nie może być dłuższa niż dwie godziny (patrz część Wyłączanie terapii V.A.C.®). Wykazano, 
iż opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® nie stanowi żadnego znanego 
zagrożenia dla zdrowia pacjenta w środowisku obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MR), 
jeśli: 

• statyczne pole magnetyczne ma natężenie do 3 T; 

• gradient przestrzenny pola wynosi do 720 gausów na centymetr;

• maksymalna wartość uśrednionego dla całego ciała współczynnika absorpcji swoistej (SAR) 
wynosi 3 W/kg przez 15 minut skanowania.

Badania pozakliniczne w takich warunkach wykazały wzrost temperatury o < 0,4°C. Jakość obrazu 
MR może być pogorszona, jeśli obrazowany jest obszar sąsiadujący lub pokrywający się z miejscem 
założenia opatrunku piankowego z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver®.

Terapia tlenem hiperbarycznym (HBO): Urządzenia terapeutycznego V.A.C.® nie wolno 
umieszczać w komorze hiperbarycznej. Urządzenie terapeutyczne V.A.C.® nie jest przeznaczone 
do pracy w tym środowisku ze względu na zagrożenie pożarowe. Po odłączeniu urządzenia 
terapeutycznego V.A.C.® należy (i) na czas leczenia hiperbarycznego zmienić opatrunek V.A.C.® 
na inny, który może być stosowany w komorze hiperbarycznej, lub (ii) zakryć niezaciśnięty koniec 
przewodu V.A.C.® suchą gazą. Podczas terapii tlenem hiperbarycznym nie wolno zakładać zacisku na 
przewód V.A.C.®. Jeśli urządzenie terapeutyczne V.A.C.® zostanie wyłączone na ponad dwie godziny, 
nie wolno pozostawiać opatrunku V.A.C.® na ranie (patrz część Wyłączanie terapii V.A.C.®).

UWAGA: Pomostowy opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ zawiera dodatkowe tworzywa 
syntetyczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta w trakcie terapii tlenem 
hiperbarycznym (HBO).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Standardowe środki ostrożności: Aby obniżyć ryzyko przenoszenia patogenów z krwi, 
w przypadku każdego pacjenta – niezależnie od rozpoznania lub domniemanego stanu zakażenia 
– należy stosować standardowe środki ostrożności przy kontroli zakażeń, zgodnie z protokołem 
placówki medycznej. W przypadku zagrożenia kontaktem z płynami ustrojowymi należy oprócz 
rękawiczek włożyć także fartuch i okulary ochronne. 

Zamknięte rany chirurgiczne: W celu zapewnienia najwyższej skuteczności działania systemu 
terapeutycznego V.A.C.® należy go stosować bezpośrednio po zabiegu operacyjnym na czyste, 
zamknięte rany chirurgiczne. Należy z niego korzystać nieprzerwanie przez okres od co najmniej 
dwóch do maksymalnie siedmiu dni. Systemy terapeutyczne ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®  
i V.A.C. Freedom® można stosować u pacjentów wypisanych do domu, jednak każdą zmianę  
opatrunku należy wykonywać pod bezpośrednim nadzorem personelu medycznego.

System terapeutyczny V.A.C.® nie będzie skuteczny w zwalczaniu powikłań związanych 
z następującymi stanami: 

• niedokrwienie rany chirurgicznej lub jej obszaru; 

• zakażenie nieleczone lub leczone niewłaściwie; 

• niedostateczna hemostaza rany chirurgicznej;

• zapalenie tkanki łącznej w obszarze rany chirurgicznej.
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Terapia V.A.C.® w trybie ciągłym a w trybie przerywanym/DPC: W przypadku ruchomych 
struktur anatomicznych, takich jak ruchoma ściana klatki piersiowej lub uszkodzona powięź, zaleca 
się stosowanie terapii V.A.C.® w trybie ciągłym zamiast przerywanego/DPC w celu zminimalizowania 
ruchu oraz stabilizacji łożyska rany. Terapia w trybie ciągłym jest zazwyczaj również zalecana 
u pacjentów, u których występuje podwyższone ryzyko krwotoku, znaczny wysięk z rany, świeże płaty 
i przeszczepy skóry, a także w przypadku ran z ostrą przetoką jelitową.

Wzrost i waga pacjenta: Przy przepisywaniu terapii V.A.C.® należy uwzględnić wzrost i wagę 
pacjenta. Niemowlęta, dzieci, niektóre osoby dorosłe niskiego wzrostu oraz pacjentów w podeszłym 
wieku należy ściśle monitorować pod kątem utraty płynów i odwodnienia. Należy również uważnie 
obserwować pacjentów, u których występuje znaczny wysięk lub posiadających duże rany 
w stosunku do wzrostu i masy ciała, ze względu na ryzyko nadmiernej utraty płynów i odwodnienia. 
Monitorując wysięk, należy wziąć pod uwagę objętość płynu zarówno w przewodzie, jak i w zbiorniku.

Uraz rdzenia kręgowego: W przypadku doznania przez pacjenta dysrefleksji autonomicznej 
(nagłe zmiany ciśnienia tętniczego krwi lub częstości rytmu serca w odpowiedzi na pobudzenie 
współczulnego układu nerwowego) należy przerwać terapię V.A.C.®, aby zminimalizować stymulację 
czuciową, i natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Bradykardia: Aby zminimalizować ryzyko bradykardii, nie wolno stosować terapii V.A.C.® w pobliżu 
nerwu błędnego.

Przetoki jelitowe: Optymalny przebieg terapii V.A.C.® w przypadku ran z przetokami jelitowymi 
wymaga zastosowania specjalnych środków ostrożności. Nie zaleca się stosowania terapii V.A.C.®, jeśli 
jedynym celem leczenia jest kontrola lub odprowadzenie wysięku występującego przy przetokach 
jelitowych.

Ochrona skóry wokół rany: Należy rozważyć zastosowanie odpowiednich produktów do 
oczyszczania powierzchni skóry w celu ochrony skóry wokół rany. Nie wolno dopuścić do tego, aby 
pianka zachodziła na nieuszkodzoną skórę. Delikatną/cienką skórę wokół rany należy chronić za 
pomocą dodatkowego obłożenia V.A.C.®, hydrokoloidu lub innej przezroczystej powłoki.

• Użycie wielu warstw obłożenia V.A.C.® może zmniejszyć szybkość przepuszczania pary 
wodnej, co potencjalnie zwiększa ryzyko maceracji.

• Jeśli pojawią się jakiekolwiek oznaki podrażnienia lub wrażliwości na obłożenie, piankę 
lub zestaw przewodów, należy zaprzestać ich używania i skofnsultować się z lekarzem. 

• Aby uniknąć urazu skóry wokół rany, podczas nakładania obłożenia nie należy naciągać ani 
rozciągać obłożenia na opatrunku piankowym.

• Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów cierpiących na choroby 
o podłożu neuropatycznym lub zfupośledzeniem krążenia.

Stosowanie opatrunku okrężnego: Należy unikać stosowania opatrunków okrężnych. Wyjątkiem 
jest występowanie puchliny lub nadmiernego sączenia się z ran na kończynach, kiedy to użycie 
techniki okrężnego zakładania obłożenia może być konieczne do uzyskania i zachowania szczelności. 
W celu zminimalizowania ryzyka upośledzenia krążenia dystalnego zamiast stosowania jednego, 
niepodzielonego obłożenia należy rozważyć użycie kilku mniejszych kawałków obłożenia V.A.C.®. 
Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie rozciągać ani nie naciągać obłożenia podczas jego 
mocowania, ale przymocować je luźno i, jeśli to konieczne, unieruchomić brzegi elastyczną taśmą. 
W przypadku okrężnego zakładania obłożenia istotne jest, aby systematycznie i okresowo wyczuwać 
palpacyjnie tętno w naczyniach obwodowych oraz oceniać stan krążenia dystalnego. Jeśli istnieje 
podejrzenie upośledzenia krążenia, należy przerwać terapię, zdjąć opatrunek i skontaktować się 
z lekarzem prowadzącym. 
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Odchylenia ciśnienia w urządzeniu terapeutycznym V.A.C.®: W rzadkich przypadkach 
niedrożność przewodów podłączonych do urządzenia terapeutycznego V.A.C.® może spowodować 
krótkotrwałe wahania podciśnienia do ponad 250 mmHg. Należy natychmiast usunąć przyczynę 
alarmu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika 
urządzenia terapeutycznego bądź skontaktować się z przedstawicielem firmy KCI.

DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE OPATRUNKU PIANKOWEGO 
Z KOMPLEKSEM SREBRA V.A.C. GRANUFOAM SILVER®

Roztwory lub środki do stosowania miejscowego: W przypadku opatrunku piankowego 
z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® nie używać roztworów ani środków do stosowania 
miejscowego, które mogą wchodzić w niepożądane reakcje ze srebrem. Skuteczność działania 
opatrunku piankowego z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® mogą zmniejszać na przykład 
roztwory soli fizjologicznej.

Warstwa ochronna: W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności opatrunek piankowy 
z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® należy nakładać bezpośrednio na powierzchnię 
rany, aby zapewnić optymalny kontakt tkanki z pianką/powierzchnią pokrytą srebrem. Jednakże, 
podobnie jak w przypadku wszystkich opatrunków piankowych V.A.C.®, również opatrunek piankowy 
z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® nie powinien mieć bezpośredniej styczności 
z odsłoniętymi naczyniami krwionośnymi, miejscami zespolenia, narządami ani nerwami (patrz 
część Ochrona naczyń i narządów). Między opatrunkiem piankowym z kompleksem srebra 
V.A.C. GranuFoam Silver® a powierzchnią rany można umieszczać nieprzywierające warstwy 
pośrednie (strona 23), jednakże mogą one pogorszyć skuteczność działania opatrunku piankowego 
z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® na obszarze przykrytym nieprzywierającą warstwą.

Elektrody lub żel przewodzący: W czasie monitorowania elektronicznego lub wykonywania 
pomiarów elektronicznych nie wolno dopuszczać do kontaktu między opatrunkiem piankowym 
z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® a elektrodami EKG, innymi elektrodami bądź żelem 
przewodzącym.

Diagnostyka obrazowa: Opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® 
zawiera metaliczne srebro, co może negatywnie wpływać na wizualizację tkanek w niektórych 
metodach obrazowania.

Części składowe opatrunku: Opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® 
zawiera wolne srebro (10%) w formie preparatu o przedłużonym wydzielaniu. Stosowanie produktów 
zawierających srebro może powodować tymczasowe przebarwienie tkanek.

Oprócz powyższych ogólnych ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących terapii V.A.C.®,  
w stosunku do niektórych specjalistycznych opatrunków V.A.C.® oraz urządzeń 
terapeutycznych V.A.C.® mają zastosowanie dodatkowe ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa. 
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi 
danego produktu.
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UWAGI DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA STOSOWANIA TERAPII V.A.C.® W WARUNKACH 
DOMOWYCH

OSTRZEŻENIE:  Leczenie i monitorowanie pacjentów, u których 
występuje podwyższone ryzyko powikłań krwotocznych, powinno 
przebiegać w odpowiednich warunkach opieki medycznej określonych 
przez lekarza prowadzącego.

Oprócz przeciwwskazań, ostrzeżeń i środków ostrożności dotyczących stosowania terapii V.A.C.®, przy 
przepisywaniu leczenia w warunkach domowych z wykorzystaniem terapii V.A.C.® należy wziąć pod 
uwagę czynniki opisane poniżej.

• Sytuacja pacjenta:

• Stan kliniczny (odpowiednia homeostaza oraz niskie ryzyko czynnego i/lub 
intensywnego krwotoku w obszarze rany)

• Warunki domowe (pacjent lub członek rodziny/personelu opieki medycznej jest  
w stanie przeczytać i przyswoić informacje dotyczące bezpieczeństwa, reagować  
na alarmy i przestrzegać instrukcji obsługi)

• Stan rany pacjenta:

• Należy dokonać oceny pod kątem obecności odsłoniętych naczyń krwionośnych, miejsc 
zespolenia, narządów oraz nerwów. Struktury te muszą być odpowiednio chronione 
(patrz punkt Ochrona naczyń i narządów w części Ostrzeżenia).

• Rozmiar zbiornika systemu terapeutycznego V.A.C.®:

• Zbiornik o pojemności 1000 ml NIE jest przeznaczony do użytku w warunkach 
domowych.

• Informacje dotyczące produktu:

• Lekarz przepisujący terapię oraz lekarz klinicysta powinni zapoznać się z instrukcjami 
dotyczącymi stosowania terapii V.A.C.® dostarczanymi z urządzeniem terapeutycznym  
i opakowaniami opatrunków do użytku w warunkach domowych.

• Z urządzeniem terapeutycznym dostarczany jest folder informacyjny. Lekarz przepisujący 
terapię i/lub klinicysta powinni dokładnie zapoznać się z tymi dokumentami wraz 
z pacjentem i osobą z jego personelu opieki medycznej.

• Firma KCI posiada w ofercie programy szkoleniowe z zakresu stosowania terapii V.A.C.® 
i szkolenia przeprowadzane u klienta. Informacje można uzyskać u lokalnego przedstawiciela 
firmy KCI lub na stronie internetowej www.kci-medical.com.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących prawidłowego umieszczania lub stosowania terapii V.A.C.® 
należy zapoznać się z niniejszymi Zaleceniami klinicznymi dotyczącymi terapii V.A.C.® zawierającymi 
bardziej szczegółowe instrukcje lub skontaktować się z lokalnym Przedstawicielem firmy KCI. 
Dodatkowe, najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej firmy KCI pod 
adresem www.kci-medical.com.
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RODZINA URZĄDZEŃ TERAPEUTYCZNYCH V.A.C.®

Niniejsze Zalecenia kliniczne dotyczące terapii V.A.C.® odnoszą się do systemów terapeutycznych 
V.A.C.®. Niemniej jednak poszczególne urządzenia terapeutyczne różnią się funkcjami i mogą dla 
nich obowiązywać inne zalecenia. Wszystkie systemy terapeutyczne V.A.C.® korzystają z podkładki 
SensaT.R.A.C.™. Informacje dotyczące obsługi poszczególnych produktów można znaleźć w ich 
podręcznikach użytkownika i/lub skróconych instrukcjach obsługi.

System terapeutyczny ActiV.A.C.® System terapeutyczny InfoV.A.C.®

System terapeutyczny V.A.C. ATS®  System terapeutyczny V.A.C. Freedom®

W przypadku niektórych produktów z rodziny urządzeń terapeutycznych V.A.C.® mogą 
obowiązywać specjalne wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności. 
Szczegóły można znaleźć w informacjach dotyczących tych produktów i w dołączonych  
do nich instrukcjach.

System terapeutyczny V.A.C.Ulta™

(tylko tryb terapii V.A.C.®) System terapeutyczny V.A.C.Via™
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1 – SYSTEM TERAPEUTYCZNY V.A.C.®

USTAWIENIA CIŚNIENIA W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM V.A.C.®

W niniejszym dokumencie przedstawiono ogólne zalecenia dotyczące ustawień terapii. Użytkownik 
ma możliwość dostosowywania ustawień ciśnienia w celu zoptymalizowania terapii V.A.C.® pod 
kątem indywidualnych potrzeb pacjenta, przepisu lekarza lub zaleceń doświadczonego lekarza 
klinicysty.

Dostosowywanie ustawień ciśnienia

Zalecane ustawienia ciśnienia w odniesieniu do różnych rodzajów ran podano w częściach 
poświęconych tematyce zaleceń dotyczących rodzajów ran (strony 43–60).

Domyślnym ustawieniem ciśnienia terapii V.A.C.® jest 125 mmHg w trybie ciągłym, 
użytkownik może jednak dostosowywać ustawienia do potrzeb pacjenta.

Należy rozważyć stopniowe zwiększanie ustawienia ciśnienia terapii V.A.C.® co 25 mmHg 
w następujących przypadkach:

• nadmierna objętość drenażu;

• znaczna objętość rany;

• opatrunki piankowe V.A.C.® WhiteFoam w obszarze rany lub kanałów;

• cienkie uszczelnienie (patrz część Utrzymywanie szczelności, strona 24).

Ustawienie ciśnienia terapii V.A.C.® można stopniowo obniżać co 25 mmHg w poniższych 
przypadkach:

• u najmłodszych i najstarszych pacjentów;

• występowanie zaburzeń żywienia;

• ryzyko nadmiernego krwawienia (np. u pacjentów poddawanych leczeniu 
przeciwzakrzepowemu);

• upośledzenie krążenia (np. schorzenie naczyń obwodowych);

• nadmierny rozwój ziarniny;

• ból lub dyskomfort odczuwany pomimo podania odpowiednich środków znieczulających;

• podbiegnięcia krwawe wokół rany lub w jej łożysku.
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Terapia w trybie ciągłym a w trybie przerywanym/DPC

Terapia w trybie ciągłym jest zalecana w przypadku wszystkich rodzajów ran przez pierwsze 
48 godzin. Terapia w trybie przerywanym/DPC może być stosowana po upływie 48 godzin. 
U niektórych pacjentów korzystniejsze może być prowadzenie terapii w trybie ciągłym przez cały 
czas leczenia. Prowadzenie terapii w trybie ciągłym po upływie pierwszych 48 godzin jest zalecane 
w poniższych przypadkach:

• pacjenci z grupy o podwyższonym ryzyku krwotoku;

• pacjenci odczuwający znaczny dyskomfort podczas terapii w trybie przerywanym/DPC;

• trudności w utrzymywaniu szczelności (np. w przypadku ran okołoodbytniczych lub w okolicy 
palców u nóg);

• występowanie kanałów lub obszarów z podminowaniem, gdzie terapia w trybie ciągłym ułatwia 
zamknięcie rany poprzez zbliżenie jej brzegów i wspomaganie tworzenia się ziarniny (patrz część 
dotyczącą techniki opatrywania kanałów, strona 29);

• znaczna objętość drenażu rany podczas pierwszych 48 godzin (terapię w trybie przerywanym/
DPC lepiej zacząć dopiero po zmniejszeniu się objętości drenażu);

• obecność przeszczepów lub płatów skóry i konieczność zapobiegania naciskowi poprzecznemu;

• konieczność unieruchomienia jakie uzyskuje się przy użyciu szyny (np. w przypadku ran w okolicy 
mostka i jamy brzusznej).

Tabela 1.1: Zalecane ustawienia terapii 

Funkcja natężenia

Natężenie określa szybkość, z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe po rozpoczęciu każdego z cykli 
terapii. Im niższe ustawienie natężenia, tym dłuższy czas do osiągnięcia docelowego ciśnienia. Zaleca 
się, aby w przypadku nowych pacjentów rozpoczynać terapię od najniższego poziomu natężenia, 
gdyż pozwala to na wolniejszy, łagodnie przebiegający wzrost poziomu podciśnienia i wynikające 
z niego ściśnięcie pianki w ranie. Poziom natężenia może pozostawać na najniższym poziomie przez 
cały czas trwania leczenia w celu zwiększenia komfortu pacjenta, w szczególności podczas terapii 
w trybie przerywanym/DPC. Wyższe ustawienia natężenia są zalecane w przypadku większych ran 
w celu uzyskania/utrzymania szczelności.

Charakterystyka rany Tryb ciągły Tryb przerywany/
DPC

Trudności w zakładaniu opatrunku
Płaty skóry
Znaczny wysięk
Przeszczepy skóry
Bolesne rany
Kanały lub podminowanie
Struktury ruchome
Nieznaczny wysięk
Duże rany
Małe rany
Utrudnione gojenie
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OPATRUNKI, ZBIORNIKI I AKCESORIA V.A.C.® DO JEDNORAZOWEGO 
UŻYTKU

Z urządzeniami terapeutycznymi V.A.C.® można stosować szeroką gamę opatrunków i akcesoriów 
V.A.C.®. Elementy te obejmują zbiorniki, przewody, obłożenia, opatrunki piankowe i podkładkę 
SensaT.R.A.C.™. Ponadto dostępne są specjalistyczne opatrunki V.A.C.® (patrz strona 27, część 
Specjalistyczne techniki zakładania opatrunków, oraz strona 65, Podstawowe produkty do 
terapii V.A.C.®). Dodatkowe, najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej 
firmy KCI pod adresem www.kci-medical.com.

Z systemem terapeutycznym V.A.C.® można stosować trzy rodzaje pianki firmy KCI.

Opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™: Wykonany 
z czarnego poliuretanu (ang. polyurethane, PU) opatrunek piankowy 
o strukturze siatki z otwartymi porami ułatwiający równomierny 
rozkład podciśnienia w łożysku rany, wspomagający proces 
powstawania ziarniny i sprzyjający zmniejszaniu się rany.  
Ma właściwości hydrofobowe (zjawisko niezwilżania wodą),  
dzięki czemu wspomaga usuwanie wysięku.

Opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam 
Silver®: Opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam 
Silver® jest wykonany z poliuretanowej pianki o strukturze siatki 
z otwartymi porami, w której w procesie metalizacji z wykorzystaniem 
opracowanej przez nas techniki mikrowiązań zastosowano 
metaliczne srebro. Dzięki uzyskiwanemu w procesie mikrowiązań, 
równomiernemu rozkładowi metalicznego srebra na całej powierzchni 
opatrunku, zawartość srebra nie ulega zmianie po przycięciu 
opatrunku do wymiarów rany.

Opatrunek piankowy V.A.C.® WhiteFoam: Jego wykonana 
z białego polialkoholu winylowego, gęsta pianka o otwartych 
porach charakteryzuje się większą wytrzymałością na rozciąganie niż 
opatrunki piankowe V.A.C.® GranuFoam™ i nadaje się do stosowania 
w przypadku ran z kanałami i podminowaniem. Ma on właściwości 
hydrofilowe (zatrzymuje wilgoć) i jest fabrycznie nasączany wodą 
sterylną. Dzięki jego właściwościom istnieje mniejsze ryzyko 
przywierania opatrunku do podłoża rany. Opatrunek piankowy 
V.A.C.® WhiteFoam można stosować w celu minimalizowania dyskomfortu pacjenta, na świeżych 
przeszczepach skóry pośredniej grubości (ang. Split Thickness Skin Graft, STSG) lub gdy istnieje 
prawdopodobieństwo nadmiernego tworzenia się ziarniny. Ze względu na większą gęstość opatrunek 
piankowy V.A.C.® WhiteFoam wymaga stosowania najniższego ustawienia ciśnienia, wynoszącego 
125 mmHg.
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W celu zoptymalizowania rozkładu ciśnienia zaleca się zakładanie opatrunku piankowego V.A.C.® 
GranuFoam™ na opatrunek V.A.C.® WhiteFoam. Opatrunków piankowych systemu terapeutycznego 
V.A.C.® nie wolno zakładać bezpośrednio na odsłonięte naczynia krwionośne, miejsca zespolenia, 
narządy ani nerwy.

Tabela 1.2: Wybór odpowiedniego opatrunku piankowego

* Opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ może być stosowany na przeszczepy skóry i zamknięte 
rany chirurgiczne pod warunkiem przykrycia przeszczepu lub rany chirurgicznej nieprzywierającym 
opatrunkiem (strona 23).

UWAGA: Są to ogólne zalecenia. Ze względu na zróżnicowane potrzeby pacjentów należy 
konsultować się z lekarzem prowadzącym.

W celu uzyskania pełnych instrukcji dotyczących zakładania poszczególnych opatrunków 
należy zapoznać się z ich instrukcjami użytkowania.

Głębokie, ostre rany ze średnią ilością ziarniny
Odleżyny pełnej grubości skóry 
(3. lub 4. stopnia)

Płaty skóry

Bolesne rany
Rany powierzchowne
Kanały/przetoki/podminowanie
Rany wymagające kontrolowanego 
rozwoju ziarniny
Głębokie rany pourazowe
Owrzodzenia w przebiegu zespołu 
stopy cukrzycowej
Suche rany
Obszary po przeszczepie skóry 
(również z użyciem substytutów skóry)
Owrzodzenia kończyn dolnych, w tym 
owrzodzenia żylakowe nóg i owrzodzenia 
w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej

Konieczność zapewnienia ochrony 
przed penetracją bakterii

Opatrunek 
piankowy 

V.A.C.® 
GranuFoam™

Opatrunek
piankowy

V.A.C.®
WhiteFoam

Opatrunek
piankowy

z kompleksem
srebra V.A.C.

GranuFoam Silver®

Pomostowy 
opatrunek 
piankowy 

V.A.C.® 
GranuFoam™/ XG

Charakterystyka rany

Owrzodzenia spowodowane niewydolnością 
układu żylnego

Zamknięte rany chirurgiczne
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2 – OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE OPATRUNKÓW V.A.C.®

ZAPEWNIANIE STABILNOŚCI OPATRUNKU

W trakcie trwania terapii zaleca się, aby lekarz klinicysta lub pacjent (w warunkach domowych) 
kontrolował wzrokowo stan opatrunku co dwie godziny w celu upewnienia się, że pianka jest zwarta 
i przylega do łożyska rany. W przeciwnym razie:

• Upewnić się, że na ekranie widnieje informacja TERAPIA WŁ. Jeśli informacja ta nie jest widoczna, 
nacisnąć przycisk TERAPIA WŁ./WYŁ.

• Upewnić się, że zaciski są otwarte, a przewody nie są zagięte.

• Poszukać nieszczelnych miejsc, przykładając stetoskop lub przesuwając dłonią wzdłuż brzegów 
opatrunku i lekko dociskając.

• W razie stwierdzenia nieszczelności i odklejania się obłożenia V.A.C.® przyciąć odklejające się lub 
wilgotne brzegi, sprawdzić, czy skóra jest sucha, a następnie założyć nowe paski obłożenia.

UWAGA: W przypadku zidentyfikowania źródła nieszczelności nałożyć na nie dodatkowe obłożenie,  
aby przywrócić szczelność.

PRZESTROGA: Należy stosować możliwie jak najmniej warstw obłożenia. Użycie wielu warstw 
obłożenia V.A.C.® może zmniejszyć szybkość przepuszczania pary wodnej, co potencjalnie 
zwiększa ryzyko maceracji, szczególnie w przypadku małych ran, kończyn dolnych oraz obszarów 
poddawanych obciążeniom.

UWAGA: Jeśli rana znajduje się nad występem kostnym lub na obszarze, gdzie obciążenie może 
wywierać dodatkowe ciśnienie lub nacisk na znajdujące się niżej tkanki, należy zastosować powierzchnię 
lub przyrząd do zmniejszania nacisku, aby zoptymalizować odciążenie pacjenta.

UWAGA: Zawsze policzyć wszystkie kawałki pianki użyte do opatrzenia rany. Liczbę kawałków pianki 
i datę zmiany opatrunku należy zapisać na obłożeniu lub etykiecie z oznaczeniem liczby pianek, jeśli jest 
dostępna, oraz w karcie pacjenta.

NIEPRZYWIERAJĄCE OPATRUNKI

Niekiedy przed założeniem opatrunku piankowego V.A.C.® wymagane jest przykrycie rany 
nieprzywierającym opatrunkiem. Przykładowe nieprzywierające materiały o strukturze siatki, które 
można stosować z opatrunkami firmy KCI, to między innymi: 

• opatrunki nasączone wazeliną;

• opatrunki nasączone emulsją oleju;

• opatrunki silikonowe.
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UTRZYMYWANIE SZCZELNOŚCI

Szczelne przyleganie opatrunku do skóry ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii V.A.C.®. 
Poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące utrzymywania szczelności:

• Po oczyszczeniu dokładnie osuszyć obszar wokół rany. W celu przygotowania skóry do założenia 
obłożenia można pokryć ją preparatem tworzącym warstwę ochronną (np. płynną powłokę 
ochronną lub klej chirurgiczny).

• W przypadku delikatnej tkanki skórnej wokół rany lub obszarów, których opatrywanie jest 
utrudnione, należy zastosować produkt do oczyszczania powierzchni skóry, a następnie nałożyć 
na skórę wokół rany przezroczystą powłokę, opatrunek hydrokoloidowy lub inną stosowną 
warstwę ochronną. 

• Odpowiednio dostosować opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ do głębokości rany 
przez przycięcie lub ukosowanie bądź użyć specjalistycznych, cieńszych opatrunków V.A.C.® 
GranuFoam™, jeśli jest to wskazane.

• Ułożyć przewód opatrunku na płaskiej powierzchni z dala od obszaru okołoodbytniczego, 
występów kostnych i obszarów poddawanych naciskowi.

• Zabezpieczyć bądź zamocować przewód przy użyciu dodatkowego kawałka obłożenia lub taśmy, 
umieszczając mocowanie kilka centymetrów od opatrunku lub rany. Zapobiega to napinaniu 
przewodu przy naciąganiu opatrunku. W przypadku umieszczenia mocowania bezpośrednio na 
opatrunku napięcie przewodu mogłoby spowodować utratę szczelności opatrunku.

ZMIANA ZBIORNIKA

Zbiornik V.A.C.® należy zmieniać po jego zapełnieniu (sygnalizowanym alarmem dźwiękowym) lub co 
najmniej raz w tygodniu w celu skontrolowania zapachu wydzieliny:

 1. Postępować zgodnie ze standardowymi środkami ostrożności z uwagi na fakt, iż w systemie mogą 
znajdować się płyny ustrojowe.

 2. Zamknąć zaciski na przewodzie zbiornika i opatrunku.

 3. Odłączyć przewód zbiornika od przewodu opatrunku.

 4. Wyjąć zbiornik z urządzenia.

 5. Usunąć zbiornik zgodnie protokołem placówki medycznej i lokalnymi (krajowymi) przepisami.

 6. Zamontować nowy zbiornik zgodnie z informacjami na oznaczeniach urządzenia 
terapeutycznego i w dołączonych instrukcjach.

 7. Podłączyć nowy zbiornik do przewodu opatrunku i rozpocząć terapię zgodnie z zaleceniami 
lekarza.
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ODŁĄCZANIE OD URZĄDZENIA TERAPEUTYCZNEGO V.A.C.®

OSTRZEŻENIE: Nie wolno pozostawiać opatrunku V.A.C.® na ranie, 
jeśli urządzenie terapeutyczne V.A.C.® ma zostać wyłączone na ponad 
dwie godziny. W przypadku wyłączenia terapii na dłużej niż dwie 
godziny należy zdjąć poprzedni opatrunek i przepłukać ranę. Należy 
wówczas założyć nowy opatrunek V.A.C.® z nieotwartego, jałowego 
opakowania i ponownie włączyć terapię V.A.C.® lub zastosować 
opatrunek alternatywny, np. mokrą lub wilgotną gazę, zgodnie 
z zaleceniami lekarza prowadzącego dotyczącymi postępowania 
w nagłych przypadkach.

W celu odłączenia na krótki czas:

 1. Zamknąć zaciski na przewodzie zbiornika i opatrunku.

 2. Wyłączyć urządzenie terapeutyczne.

 3. Odłączyć przewód opatrunku od przewodu zbiornika.

 4. Osłonić i zabezpieczyć końcówki przewodu. Użyć nasadki przewodu zbiornika, jeśli jest dostępna.

Aby ponownie podłączyć:

 1. Zdjąć nasadkę przewodu lub osłonę ochronną z końcówki przewodu.

 2. Podłączyć przewód opatrunku do przewodu zbiornika.

 3. Otworzyć oba zaciski.

 4. Włączyć urządzenie terapeutyczne. Sprawdzić, czy terapia została wznowiona z użyciem 
poprzednich ustawień.
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3 – SPECJALISTYCZNE TECHNIKI ZAKŁADANIA 
OPATRUNKÓW

TECHNIKI JEDNOCZESNEGO LECZENIA KILKU RAN

Technika z użyciem łącznika typu „Y”

Dzięki podłączeniu do przewodu zbiornika łącznika typu „Y” można u danego pacjenta równocześnie 
leczyć kilka ran przy użyciu jednego urządzenia terapeutycznego V.A.C.®. W przypadku stosowania tej 
techniki konieczne jest sprawdzanie wszystkich opatrzonych obszarów ran pod kątem szczelności. 
Opatrunek powinien przylegać wklęsłą stroną do ciała pacjenta. Powierzchnia opatrunków 
piankowych V.A.C.® GranuFoam™ i opatrunków piankowych z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam 
Silver® powinna być pofałdowana. Nie powinno być słychać syczących dźwięków.

• Mimo stosowania leczenia w kilku obszarach, technologia SensaT.R.A.C.™ wykrywa tylko jeden 
obszar rany, podłączony po stronie z wystającym elementem (gniazdo męskie).

• Nie zaleca się stosowania łącznika typu „Y” w przypadku przeszczepów i/lub płatów skóry.

• Nie zaleca się używania więcej niż jednego łącznika typu „Y” na urządzenie terapeutyczne.

• Za pomocą łącznika typu „Y” nie można jednocześnie leczyć ran zakażonych i niezakażonych.

• Nie należy leczyć jednocześnie ran powstałych wskutek dwóch różnych przyczyn, gdyż stwarza to 
ryzyko zakażenia krzyżowego.

• Należy unikać stosowania łącznika typu „Y” w przypadku ran, których optymalne leczenie 
wymagałoby użycia różnych wartości ciśnienia.

• Łącznik typu „Y” można traktować jako przedłużenie przewodu zbiornika.

Łącznik typu „Y” trzeba zmieniać co najmniej raz w tygodniu lub częściej, według potrzeb, przy 
zmianie zbiornika. Łącznik typu „Y”, przewód zbiornika oraz zbiornik należy usuwać zgodnie 
z protokołami placówki medycznej lub zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami.

Łącznik typu „Y” podkładki 
SensaT.R.A.C.™
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Technika mostkowania

Dzięki technice mostkowania u danego pacjenta możliwe jest równoczesne leczenie znajdujących się 
blisko siebie ran o podobnej patogenezie przy użyciu jednego urządzenia terapeutycznego V.A.C.®.

Zalety techniki mostkowania:

• Możliwość jednoczesnego leczenia dwóch lub kilku ran o podobnej patogenezie przy użyciu 
jednego urządzenia terapeutycznego V.A.C.®.

• Możliwość umieszczenia podkładki SensaT.R.A.C.™ i przewodu w odpowiedniej lokalizacji, 
zależnie od wielkości, rodzaju i umiejscowienia rany.

UWAGA: Przy mostkowaniu można stosować wyłącznie opatrunki piankowe V.A.C.® GranuFoam™.

Etapy techniki mostkowania

 1. Zabezpieczyć nieuszkodzoną skórę między dwoma ranami za pomocą kawałka obłożenia 
V.A.C.® lub innej powłoki chroniącej skórę, na przykład opatrunku hydrokoloidowego lub 
przepuszczalnego dla pary wodnej opatrunku z powłoką klejową.

 2. Umieścić opatrunek piankowy w każdej z ran, a następnie połączyć obie rany dodatkowym 
kawałkiem pianki, tworząc mostek. Wszystkie kawałki pianki muszą bezpośrednio stykać się 
ze sobą.

 3. Ważną kwestią jest umieszczenie podkładki SensaT.R.A.C.™ pośrodku, aby zapobiec 
przedostawaniu się wysięku z jednej rany do drugiej.

 4. Nie zaleca się stosowania techniki mostkowania w przypadku ran o różnej etiologii czy ran 
zakażonych i niezakażonych.
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TECHNIKI OPATRYWANIA KANAŁÓW I PRZETOK

Na potrzeby opatrywania ran z kanałami zaleca się stosowanie opatrunku piankowego V.A.C.® 
WhiteFoam. Opatrunek piankowy V.A.C.® WhiteFoam należy zawsze przycinać w taki sposób, aby 
jeden jego koniec był szeroki, a drugi wąski. Zapewnia to drożność otworu kanału lub przetoki do 
momentu zamknięcia dystalnej części kanału. 

Przez cały czas do momentu całkowitego zamknięcia kanału należy stosować terapię w trybie 
ciągłym.

Nie umieszczać pianki w ślepo zakończonych lub niezbadanych kanałach.

Zakładanie pierwszego opatrunku w kanałach i przetokach

 1. Zmierzyć długość i szerokość kanału lub przetoki za pomocą preferowanego narzędzia 
pomiarowego.

 2. Przyciąć piankę do rozmiaru dostosowanego do wymiarów kanału z uwzględnieniem 
dodatkowych 1–2 cm, które powinny znajdować się w łożysku rany. Ostrożnie umieścić piankę 
w kanale lub przetoce, aż po część dystalną. Pianka w kanale powinna stykać się z pianką z łożyska 
rany i być wyraźnie widoczna.

UWAGA: Zawsze policzyć wszystkie kawałki pianki użyte do opatrzenia rany. Liczbę kawałków 
pianki i datę zmiany opatrunku należy zapisać na obłożeniu lub etykiecie z oznaczeniem liczby pianek, 
jeśli jest dostępna, oraz w karcie pacjenta.

Przesunięcie opatrunku 
piankowego V.A.C.® WhiteFoam
o 1–2 cm w celu usunięcia 
pianki z dystalnej części kanału 
lub przetoki.

Opatrunek piankowy 
V.A.C.® WhiteFoam
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Późniejsze zmiany opatrunku

W miarę zmniejszania się objętości drenażu i widocznego tworzenia się ziarniny późniejsze zmiany 
opatrunku można zmodyfikować, by przebiegały w następujący sposób:

 1. Zmierzyć długość i szerokość kanału lub przetoki, jak opisano powyżej.

 2. Przyciąć opatrunek piankowy V.A.C.® WhiteFoam w taki sposób, aby jeden jego koniec był szeroki, 
a drugi wąski.

 3. Ostrożnie umieścić piankę w kanale lub przetoce, aż po część dystalną.

UWAGA: Zawsze policzyć wszystkie kawałki pianki użyte do opatrzenia rany. Liczbę kawałków pianki i 
datę zmiany opatrunku należy zapisać na obłożeniu lub etykiecie z oznaczeniem liczby pianek, jeśli jest 
dostępna, oraz w karcie pacjenta.

 4. Wysunąć 1–2 cm pianki i upewnić się, że fragment pianki z kanału styka się z pianką z łożyska 
rany. Ten szczególny sposób umieszczenia sprawia, że pianka nie znajduje się w dystalnej części 
kanału lub przetoki, dzięki czemu docierają tam wyższe ciśnienia powodujące zbliżanie się 
brzegów i stopniowe tworzenie się ziarniny w ranie, od części dystalnej na zewnątrz.

 5. Rozpocząć terapię w trybie ciągłym z użyciem poprzednich ustawień.

 6. Powtarzać procedurę do momentu całkowitego zamknięcia kanału.

PODMINOWANIE

W przypadku obecności podminowania rany zaleca się stosowanie terapii w trybie ciągłym.

Zakładanie pierwszego opatrunku

 1. Ostrożnie umieścić opatrunek piankowy V.A.C.® WhiteFoam we wszystkich obszarach  
z podminowaniem, począwszy od części dystalnej. Nie umieszczać ciasno pianki w obszarach  
z podminowaniem.

 2. Wysunąć 1–2 cm pianki i upewnić się, że fragment pianki z rany styka się z pianką z łożyska 
rany. Ten szczególny sposób umieszczenia sprawia, że pianka nie znajduje się w dystalnej części 
obszaru z podminowaniem, dzięki czemu docierają tam wyższe ciśnienia powodujące zapadanie 
się pustych obszarów podminowania, powodując wytwarzanie się ziarniny na zbliżonych do 
siebie brzegach jamy rany, od części dystalnej ku przodowi.

 3. Przy każdej zmianie opatrunku należy monitorować objętość wysięku i tworzenie się ziarniny.
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Późniejsze zmiany opatrunku

W miarę zmniejszania się objętości drenażu i widocznego tworzenia się ziarniny późniejsze zmiany 
opatrunku należy zmodyfikować, by przebiegały w następujący sposób:

 1. Ostrożnie umieścić piankę w obszarze z podminowaniem, aż po część dystalną. Nie umieszczać 
ciasno pianki w obszarach z podminowaniem.

 2. Wysunąć 1–2 cm pianki i upewnić się, że fragment pianki z rany styka się z pianką z łożyska 
rany. Ten szczególny sposób umieszczenia sprawia, że pianka nie znajduje się w dystalnej części 
obszaru z podminowaniem, dzięki czemu docierają tam wyższe ciśnienia powodujące zapadanie 
się pustych obszarów podminowania, powodując wytwarzanie się ziarniny na zbliżonych do 
siebie brzegach jamy rany, od części dystalnej ku przodowi.

 3. Rozpocząć terapię w trybie ciągłym z użyciem poprzednich ustawień.

 4. Przy każdej zmianie opatrunku należy monitorować objętość wysięku i tworzenie się ziarniny.

RANY NA STOPIE

W przypadku ran na podeszwie stopy lub pięcie najlepiej jest stosować technikę mostkowania w celu 
wyeliminowania dodatkowego nacisku na ranę wynikającego z umieszczenia na niej przewodu  
i/lub podkładki SensaT.R.A.C.™. W technice tej wykorzystuje się piankę, aby można było umieścić 
podkładkę SensaT.R.A.C.™ lub przewód na grzbiecie stopy (należy rozważyć użycie opatrunku 
piankowego V.A.C.® GranuFoam™ na piętę).

Technika mostkowania wykorzystywana przy zakładaniu podkładki SensaT.R.A.C.™  
z dala od rany

 1. Ostrożnie umieścić odpowiedni opatrunek piankowy V.A.C.® w ranie.

 2. W celu zabezpieczenia nieuszkodzonej skóry nałożyć obłożenie V.A.C.® lub inną szczelną powłokę 
na fragment od brzegu rany po przednią część stopy.

 3. Przyciąć następny kawałek pianki tak, aby uzyskał kształt litery „C”.

 4. Nałożyć kawałek pianki w kształcie litery „C” wokół stopy, od rany po boczną część stopy, 
upewniając się, że styka on się z opatrunkiem piankowym umieszczonym w ranie. Pianka nie 
może stykać się z nieuszkodzoną skórą.

UWAGA: Zawsze policzyć wszystkie kawałki pianki użyte do opatrzenia rany. Liczbę kawałków pianki 
i datę zmiany opatrunku należy zapisać na obłożeniu lub etykiecie z oznaczeniem liczby pianek, 
jeśli jest dostępna, oraz w karcie pacjenta.

Opatrunek przycięty do 
kształtu litery „C” dla ran na 
podeszwie stopy
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 5. Nałożyć obłożenie V.A.C.® na piankę, przykrywając nim także przednią część stopy w celu zakrycia 
zarówno rany, jak i kawałka pianki w kształcie litery „C” na potrzeby uzyskania szczelności.

 6. W obłożeniu przykrywającym przednią część stopy wyciąć otwór o średnicy 2,5 cm i umieścić 
w nim podkładkę SensaT.R.A.C.™.

 7. Odpowiednie odciążenie stopy ma kluczowe znaczenie dla zmaksymalizowania 
skuteczności terapii V.A.C.®.

PRZYRZĄDY ORTOPEDYCZNE 

Opatrunki V.A.C.® można stosować na rany z przyrządami ortopedycznymi, na przykład w miejscach 
wprowadzenia gwoździ chirurgicznych.

Technika zakładania

 1. Umieścić odpowiedni opatrunek V.A.C.® w ranie.

 2. Ciasno obwinąć gwóźdź chirurgiczny plastycznym paskiem hydrokoloidu na wysokości około 
1,27 cm nad poziomem rany.

 3. Przyciąć obłożenie V.A.C.® do odpowiedniego rozmiaru i umieścić na ranie.

 4. Pociąć obłożenie na paski, a następnie nałożyć je pionowo wzdłuż gwoździa chirurgicznego, by 
nachodziły na obłożenie V.A.C.® wokoło niego. Wykonać tę czynność po obu stronach gwoździa 
chirurgicznego. Docisnąć fragmenty obłożenia do siebie w celu zapewnienia szczelności przy 
rozpoczynaniu terapii V.A.C.®.

Uszczelnianie obłożenia 
V.A.C.® wokół przyrządów 
ortopedycznych (gwoździ)
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ZBLIŻANIE BRZEGÓW RANY A TECHNIKA ZAKŁADANIA OPATRUNKU

W przypadku ran otwartych bez znacznego ubytku tkanki terapię V.A.C.® można stosować w celu 
wytworzenia środowiska sprzyjającego zbliżeniu brzegów rany.

 1. Przy zakładaniu pierwszego opatrunku ostrożnie umieścić opatrunek piankowy V.A.C.® 
GranuFoam™ w ranie.

UWAGA: Zawsze policzyć wszystkie kawałki pianki użyte do opatrzenia rany. Liczbę kawałków pianki 
i datę zmiany opatrunku należy zapisać na obłożeniu lub etykiecie z oznaczeniem liczby pianek, jeśli jest 
dostępna, oraz w karcie pacjenta.

 2. Dostosowywać wartości ciśnienia w taki sposób, aby sprzyjało usuwaniu nadmiernych 
zanieczyszczeń i wydzielin z rany.

 3. Przy późniejszych zmianach opatrunków stopniowo przycinać piankę do mniejszych rozmiarów, 
aby umożliwić kontrolowane zbliżanie brzegów rany.

OPATRUNKI W PRZYPADKU NIETRZYMANIA STOLCA

Terapię V.A.C.® można stosować u osób, u których występuje nietrzymanie stolca. U tej grupy 
pacjentów terapia V.A.C.® może być korzystna w przypadku leczenia ran okolicy krzyżowo-guzicznej 
lub okołoodbytniczych. Dostępnych jest kilka metod zapobiegania lub kontrolowania potencjalnego 
przedostawania się stolca do opatrunku na ranę.

• Należy rozważyć zastosowanie systemu do zbiórki stolca (worek zbiorczy na stolec) lub systemu 
odprowadzania dla osób z nietrzymaniem stolca.

• Umieścić obłożenie V.A.C.®, elastyczną powłokę ochronną skóry lub inny produkt zabezpieczający 
skórę wokół rany, aby zapobiec odklejaniu się opatrunku w wyniku kontaktu ze stolcem. Warstwa 
ochronna pomaga w utworzeniu bariery między odbytem a obszarem, w którym może dojść do 
kontaktu ze stolcem.

Początkowe umieszczenie 
pianki, ze stopniowym 
użyciem coraz mniejszych 
kawałków pianki

Kontrolowane zbliżanie 
brzegów rany umożliwia-
jące stopniowe zamykanie 
się rany

Całkowite zamknięcie rany



34  

OPATRYWANIE MAŁYCH RAN Z UŻYCIEM PODKŁADKI SENSAT.R.A.C.™

W przypadku ran o wymiarach mniejszych od wymiarów podkładki SensaT.R.A.C.™ (< 4 cm) zaleca się 
stosowanie poniższej techniki zakładania opatrunku w celu zabezpieczenia tkanki skórnej wokół rany 
i zapobiegnięcia maceracji:

 1. Przygotować obszar wokół rany z użyciem powłoki ochronnej skóry, a następnie „obramować” 
ranę za pomocą przezroczystej powłoki lub opatrunku hydrokoloidowego (Rys. 2).

 2. Przyciąć opatrunek piankowy do wymiarów umożliwiających ostrożne umieszczenie pianki 
w ranie w taki sposób, aby nie zachodziła na nieuszkodzoną skórę (Rys. 3).

UWAGA: Nie przycinać pianki nad raną, ponieważ jej fragmenty mogą przedostać się do wnętrza 
rany (Rys. 4). Otrzeć lub przyciąć brzegi pianki z dala od obszaru rany, usuwając wszelkie jej fragmenty, 
aby zapobiec przedostaniu się luźnych elementów do wnętrza rany lub ich pozostaniu w niej po 
usunięciu opatrunku.

 3. Ostrożnie umieścić piankę w jamie rany, zapewniając jej kontakt z wszystkimi powierzchniami 
rany (Rys. 5). Nie umieszczać opatrunku piankowego w jakimkolwiek obszarze rany przy 
użyciu siły.

UWAGA: Zawsze policzyć wszystkie kawałki pianki użyte do opatrzenia rany. Liczbę kawałków pianki  
i datę zmiany opatrunku należy zapisać na obłożeniu lub etykiecie z oznaczeniem liczby pianek,  
jeśli jest dostępna, oraz w karcie pacjenta.

 4. Aby umożliwić zastosowanie podkładki SensaT.R.A.C.™, przyciąć odpowiednio duży kawałek 
pianki do rozmiaru o 2–3 cm większego od podkładki SensaT.R.A.C.™ (Rys. 6), a następnie 
umieścić go na piance znajdującej się w ranie (Rys. 7). Upewnić się, że pianka nie zachodzi 
na nieuszkodzoną skórę oraz że znajduje się na powłoce użytej do „obramowania” rany 
i zabezpieczenia nieuszkodzonej skóry (Rys. 8).

Rys. 3 Rys. 4Rys. 1

Rys. 5 Rys. 6

Rys. 2

Rys. 7 Rys. 8

Rys. 9 Rys. 10
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 5. Przyciąć i nałożyć obłożenie V.A.C.®, aby przykryć opatrunek piankowy z uwzględnieniem 
dodatkowego marginesu o szerokości 3–5 cm (Rys. 9).

 6. Zebrać palcami obłożenie i wyciąć w nim otwór o średnicy 2,5 cm (nie szczelinę). Otwór 
powinien być na tyle duży, aby umożliwić usuwanie płynu i/lub wysięku. Nie ma konieczności 
cięcia pianki.

 7. Nałożyć podkładkę SensaT.R.A.C.™ na większy kawałek pianki (Rys. 10).

 8. W razie konieczności uszczelnić obłożenie podkładki SensaT.R.A.C.™ dodatkowym obłożeniem.

 9. Rozpocząć terapię.

PIELĘGNACJA RAN CHIRURGICZNYCH

Opatrunki V.A.C.® GranuFoam™ można stosować na zamknięte rany chirurgiczne w celu 
kontrolowania środowiska ran, z których po zamknięciu za pomocą szwów lub zszywek nadal 
odprowadzany jest wysięk. 

Przygotowywanie obszaru rany chirurgicznej

 1. Celem zwiększenia przylepności opatrunku i szczelności przylegania przed zabiegiem 
chirurgicznym należy ogolić lub przystrzyc owłosienie w obszarze rany chirurgicznej zgodnie 
z protokołem placówki medycznej.

 2. Bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym oczyścić miejsce założenia opatrunku zgodnie 
z zaleceniami lekarza.

 3. Osuszyć miejsce założenia opatrunku przy pomocy jałowej gazy. W celu zapewnienia właściwego 
przyklejenia miejsce to musi być całkowicie suche przed założeniem opatrunku. 

Dreny i urządzenia stosowane w leczeniu bólu

Opatrunków systemu terapeutycznego V.A.C.® można używać z drenami i z urządzeniami 
stosowanymi w leczeniu bólu pod warunkiem, że nie są umieszczone w miejscu, gdzie dren wychodzi 
przez skórę. Dreny chirurgiczne należy prowadzić pod skórą, poza granicą opatrunku, a ich działanie 
musi być niezależne od systemu terapeutycznego V.A.C.®.

UWAGA: Choć dozwolone jest łączne stosowanie drenów chirurgicznych z systemem 
terapeutycznym V.A.C.®, systemu nie można używać jako ujścia ani zbiornika dla drenu.
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Zakładanie opatrunku na ranę chirurgiczną

Produkt Wymiary opatrunku
Szacowana całkowita długość 

ciętych pasków opatrunku  
o szer. 6,35 cm

Maksymalna długość  
rany chirurgicznej

Opatrunek piankowy V.A.C.® 
GranuFoam™, mały rozmiar

10 × 7,5 × 3,2 cm 15,2 cm 10,2 cm

Opatrunek piankowy V.A.C.® 
GranuFoam™, średni rozmiar

18 × 12,5 × 3,2 cm 30,5 cm 25,4 cm

Opatrunek piankowy V.A.C.® 
GranuFoam™, duży rozmiar

26 × 15 × 3,2 cm 43,2 cm 38,1 cm

Opatrunek piankowy V.A.C.® 
GranuFoam™, rozmiar XL

60 × 30 × 1,5 cm 302,3 cm 297,2 cm

 1. Wybrać odpowiedni opatrunek.

 2. Oczyścić skórę wokół rany chirurgicznej zgodnie z protokołem placówki medycznej lub 
zaleceniami lekarza. 

 3. Nanieść preparat do ochrony skóry/klej do skóry na obszar wokół rany chirurgicznej i na 
powierzchnię o szerokości około 5,1 cm z każdej strony, aby zapewnić szczelność przylegania 
opatrunku.

 4. Zabezpieczyć nieuszkodzoną skórę z obu stron linii szwów, stosując obłożenie V.A.C.®, 
hydrokoloid lub inną przezroczystą powłokę (tj. „obramować” linię szwów lub zszywek), tak aby 
linia szwów pozostała nieosłonięta.

 5. Umieścić na całej długości rany chirurgicznej nieprzywierającą warstwę (np. opatrunek z emulsją 
oleju lub wazeliną bądź opatrunek silikonowy) o szerokości co najmniej 7,6 cm. Zakryć co 
najmniej 2,5 cm skóry po obu końcach rany chirurgicznej.

 6. Pociąć opatrunek V.A.C.® GranuFoam™ na paski o szerokości co najmniej 6,3 cm. Przygotować 
odpowiednią liczbę pasków, aby przykryć całą ranę chirurgiczną oraz co najmniej 2,5 cm skóry  
po obu końcach.

 7. Umieścić paski opatrunku V.A.C.® GranuFoam™ na całej długości nieprzywierającej warstwy. 
W przypadku używania kilku pasków dopilnować, aby się stykały, co spowoduje, że podciśnienie 
będzie stosowane na całej długości rany chirurgicznej. Nie dopuścić, aby opatrunek V.A.C.® 
GranuFoam™ miał styczność z nieuszkodzoną skórą.

 8. Wyciąć z obłożenia V.A.C.® fragment o szerokości co najmniej 17,8 cm, aby przykryć opatrunek 
V.A.C.® GranuFoam™ i 3–5 cm nieuszkodzonej skóry. Na brzegi można nałożyć dodatkowy pasek 
obłożenia, aby zapewnić szczelne przyleganie.

 9. Ostrożnie umieścić obłożenie V.A.C® na wierzchu opatrunku V.A.C.® GranuFoam™, a następnie po 
bokach, przykrywając nieuszkodzoną skórę. 

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia skóry wokół rany, podczas nakładania obłożenia nie wolno go 
naciągać ani rozciągać na piance. 

 10. Zebrać palcami obłożenie i wyciąć w nim otwór o średnicy 2,5 cm (nie szczelinę). Otwór 
powinien być na tyle duży, aby umożliwić usuwanie płynu i/lub wysięku. Nie ma konieczności 
cięcia pianki.

 11. Nałożyć podkładkę SensaT.R.A.C.™. 

 12. Rozpocząć terapię V.A.C.® w trybie ciągłym z podciśnieniem na poziomie -125 mmHg.
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4 – MONITOROWANIE TERAPII V.A.C.®

LECZENIE BÓLU

Pacjenci poddawani terapii V.A.C.® mogą odczuwać zmniejszanie się bólu wraz z postępem gojenia 
się rany. Niemniej jednak u niektórych pacjentów podczas leczenia lub zmian opatrunków może 
występować dyskomfort. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w placówce medycznej należy 
przeprowadzić i udokumentować ocenę bólu przed, podczas i po wykonaniu czynności związanych 
ze zmianą opatrunku przy użyciu zatwierdzonego systemu oceny bólu.

Ponadto powinno się rozważyć użycie następujących rozwiązań:

• Jeśli pacjent uskarża się na dyskomfort podczas terapii, rozważyć zmianę stosowanego opatrunku 
na opatrunek piankowy V.A.C.® WhiteFoam.

• Upewnić się, że podczas leczenia pacjentowi podawane są odpowiednie środki znieczulające.

• Jeśli pacjent uskarża się na dyskomfort podczas zmiany opatrunku, rozważyć 
podanie środków farmakologicznych przed rozpoczęciem zabiegu, umieszczenie warstwy 
nieprzywierającego opatrunku (strona 23) przed umieszczeniem pianki, nałożenie na ranę 
opatrunku piankowego V.A.C.® WhiteFoam lub zmniejszanie dyskomfortu zgodnie z zaleceniami 
lekarza prowadzącego.

• Nagły wzrost natężenia lub zmiana charakteru bólu wymaga bardziej szczegółowej analizy.

CZAS TRWANIA LECZENIA

Czas trwania leczenia zależy od celu leczenia określonego przez lekarza prowadzącego, patogenezy 
i rozmiaru rany, jak również sposobu leczenia chorób współistniejących u pacjenta. Zwykle leczenie 
trwa 4–6 tygodni, niemniej jednak niektóre rany mogą nadawać się do zamknięcia chirurgicznego 
już po tygodniu. Jeśli pacjent nie kwalifikuje się do zabiegu chirurgicznego, terapię V.A.C.® można 
prowadzić przez dłuższy czas pod warunkiem, że przynosi ona zadowalające efekty.

OKOLICZNOŚCI WYMAGAJĄCE PRZERWANIA TERAPII V.A.C.®

Terapię V.A.C.® należy przerwać, jeśli:

• Osiągnięty został cel leczenia. W niektórych przypadkach jest to całkowite zamknięcie rany, 
w innych natomiast zamknięcie można wykonać chirurgicznie.

• Przez jeden do dwóch kolejnych tygodni nie obserwuje się postępów i żadna z możliwych do 
użycia strategii sprzyjania gojeniu nie przyniosła skutku. Okoliczności zależą od sytuacji danego 
pacjenta.

• Pacjent nie ma możliwości lub nie wykazuje chęci postępowania zgodnie z planem opieki 
medycznej (co może uniemożliwić osiągnięcie maksymalnych korzyści z terapii).
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WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI TERAPII V.A.C.®

• W miarę upływu czasu objętość wysięku stopniowo zmniejsza się.

• Zabarwienie rany może zmienić się na głębszy odcień czerwieni, ponieważ terapia V.A.C.® 
poprawia perfuzję w obrębie rany.

• Podczas terapii podciśnieniowej wysięk może zmienić zabarwienie z surowiczego na surowiczo-
krwiste i odprowadzana wydzielina może być krwista lub zawierać widoczną krew. Dzieje się 
tak, ponieważ terapia V.A.C.® posiada właściwości poprawiające perfuzję. Zmiana charakterystyki 
drenażu rany może być związana z rozrywaniem łożysk naczyń włosowatych w ziarninie. 
Jeśli podczas stosowania terapii V.A.C.® wystąpi nagły lub intensywny krwotok bądź 
jeśli w przewodach albo w zbiorniku widać świeżą (jasnoczerwoną) krew, należy 
natychmiast przerwać terapię V.A.C.®, zatamować krwawienie i niezwłocznie wezwać 
pomoc medyczną.

• Wraz z postępem procesu gojenia się rany powinny zmniejszać się jej wymiary. Pomiary rany 
należy wykonywać i odnotowywać raz w tygodniu, zgodnie z protokołem placówki medycznej, 
na potrzeby porównywania i skutecznej oceny postępu gojenia. Każdego tygodnia powinno 
być widoczne stopniowe zmniejszanie się wymiarów rany. Jeśli wymiary rany nie zmniejszają 
się, należy dokonać kompleksowej oceny problemu i bezzwłocznie podjąć działania zaradcze 
(patrz część Minimalne zmiany rozmiaru rany poniżej). Systemy terapeutyczne InfoV.A.C.® 
i V.A.C.Ulta™ są wyposażone w narzędzia obrazowania i odnotowywania wymiarów rany.

• Wraz z rozwojem ziarniny w ranie na brzegach rany powinna pojawić się nowa tkanka 
nabłonkowa.

WSKAŹNIKI BRAKU SKUTECZNOŚCI TERAPII

Każdego tygodnia powinno być widoczne stopniowe zmniejszanie się wymiarów rany. Jeśli wymiary 
rany nie zmniejszają się, należy dokonać kompleksowej oceny problemu i bezzwłocznie podjąć 
działania zaradcze (patrz część poniżej).

MINIMALNE ZMIANY ROZMIARU RANY

Jeśli przez jeden do dwóch kolejnych tygodni nie obserwuje się żadnych zmian w obrębie rany lub 
są one nieznaczne, a jako przyczynę tego stanu wykluczono niewłaściwe postępowanie pacjenta, 
nieprawidłową technikę i schorzenia współistniejące, można zastosować poniższe rozwiązania:

• Upewnić się, że u pacjenta stosowana jest odpowiednia technika zmniejszania nacisku. Na 
przykład pacjent z odleżyną w okolicy kulszowej nie może przebywać w pozycji siedzącej przez 
dłuższy czas.

• W przypadku płytkich ran przyciąć piankę do rozmiaru nieznacznie mniejszego od obwodu 
wyznaczonego brzegami rany, aby wspomóc przemieszczanie się nabłonka do wewnątrz. 
Podczas terapii V.A.C.® nie dopuszczać do zawijania się brzegów rany ku dołowi.

• W celu wsparcia procesu leczenia celowo przerwać na 1–2 dni, a następnie wznowić 
terapię V.A.C.®.

• Zmienić ustawienie trybu terapii z ciągłego na przerywany/DPC lub odwrotnie.
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• Sprawdzić, czy w obszarze rany stosowane są inne produkty, które mogą potencjalnie ograniczać 
dostarczanie podciśnienia do rany.

• Dostosować ustawienia ciśnienia (na ile jest to znoszone przez chorego) dla ran, w przypadku 
których nie można stosować terapii w trybie przerywanym/DPC, przykładowo ran z kanałami lub 
ze znacznym wysiękiem.

• Ocenić stan odżywienia pacjenta i w razie potrzeby zastosować odpowiednią suplementację. 

• Sprawdzić licznik godzinowy trwania terapii i upewnić się, że rzeczywista liczba godzin 
terapii odpowiada zaleconej (22 godziny na dobę). Jeśli liczba godzin terapii wynosi mniej niż 
22 godziny na dobę, zidentyfikować źródło problemu i podjąć odpowiednie działania zaradcze. 

• Ocenić ranę pod kątem zakażenia zgodnie z protokołem obowiązującym w placówce lub 
zaleceniem lekarza. Na zlecenie lekarza wykonać posiew lub biopsję, a następnie podjąć 
odpowiednie leczenie. 

POGORSZENIE SIĘ STANU RANY

Jeśli między zmianami opatrunków można było zaobserwować stopniowe gojenie się rany, po czym 
nastąpiło nagłe pogorszenie się jej stanu, należy rozważyć podjęcie poniższych działań zaradczych  
i w razie konieczności zasięgnąć porady/pomocy specjalisty:

• Jeśli w urządzeniu terapeutycznym dostępny jest dziennik z danymi o przebiegu terapii, należy 
sprawdzić w nim, czy rzeczywista liczba godzin terapii odpowiada zaleconej (22 godziny na 
dobę). Jeśli liczba godzin terapii wynosi mniej niż 22 godziny na dobę, zidentyfikować źródło 
problemu i podjąć odpowiednie działania zaradcze.

• Poszukać niewielkich nieszczelności, przykładając stetoskop, słuchając pod kątem świszczących 
dźwięków lub przesuwając dłonią wzdłuż brzegów opatrunku i lekko dociskając. Systemy 
terapeutyczne ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® i V.A.C.Ulta™ są wyposażone w detektor nieszczelności 
Seal Check™, który w sposób dźwiękowy i wizualny informuje o lokalizacji nieszczelności. 
W razie potrzeby uszczelnić dane miejsce. Unikać przy tym nakładania więcej niż dwóch 
warstw obłożenia.

• Dokładniej oczyszczać ranę podczas zmian opatrunków.

• Ocenić stan rany pod kątem oznak i objawów zakażenia, a w razie ich stwierdzenia rozpocząć 
odpowiednie leczenie.

• Często zmieniać opatrunki, pilnując, by czynność ta była wykonywana co najmniej co 48 godzin.

• Ocenić stan rany i oczyścić ją, jeśli jest to konieczne. Usunąć z brzegów rany niezdolną do 
przeżycia lub podwiniętą tkankę, ponieważ może ona hamować tworzenie się ziarniny 
i przemieszczanie się komórek nabłonkowych w obrębie podatnego podłoża rany.

• Ocenić obszar pod kątem zapalenia szpiku i w razie stwierdzenia jego obecności rozpocząć 
odpowiednie leczenie.
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ZMIANY ZABARWIENIA RANY

W przypadku stwierdzenia zmiany zabarwienia rany na ciemniejszy kolor:

• Wykluczyć uraz mechaniczny. Wyeliminować nadmierny nacisk na ranę, usunąć z rany nadmiar 
pianki lub poluzować obłożenie naciągnięte lub rozciągnięte na piance. Obłożenie należy luźno 
nakładać na piankę; nie rozciągać go na piance.

• Stopniowo zmniejszać ciśnienie co 25 mmHg.

• Sprawdzić, czy pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe i jeśli ma to miejsce, przeanalizować 
ostatnie wyniki laboratoryjne dotyczące krzepliwości krwi. 

• Przed założeniem opatrunku zmniejszyć grubość pianki, aby uniknąć efektu ciasnego wypełnienia 
rany pianką, lub rozważyć użycie cienkiego opatrunku piankowego V.A.C.® GranuFoam™.

W przypadku białawego zabarwienia rany, nadmiernej wilgotności lub maceracji:

• Sprawdzić licznik godzinowy trwania terapii i upewnić się, że rzeczywista liczba godzin terapii 
odpowiada zaleconej. W przypadku braków określić źródło problemu i podjąć odpowiednie 
działania zaradcze.

• Objętość wysięku powinna stopniowo zmniejszać się w miarę stabilizowania się ilości 
zanieczyszczeń zewnątrzkomórkowych. Utrzymująca się znaczna objętość wysięku może 
wskazywać na zakażenie lub inne powikłania i powinna zostać poddana ocenie przez lekarza 
zlecającego terapię.

• Sprawdzić ranę pod kątem obecności zakażenia bezobjawowego.

• W przypadku wzrostu objętości drenażu stosować zwiększanie ustawień ciśnienia co 25 mmHg.

• Sprawdzić opatrunek pod kątem nieszczelności, która może uniemożliwiać skuteczne 
usuwanie wysięku.

• Ocenić poprawność techniki zakładania opatrunku.

• Określić, czy konieczne jest użycie podkładki SensaT.R.A.C.™ z dala od rany przy zastosowaniu 
techniki mostkowania.

• Zabezpieczyć tkankę skórną wokół rany za pomocą obłożenia V.A.C.® lub hydrokoloidu.

• Odizolować system drenażu rany od skóry wokół rany (szczegółowe informacje na stronie 14).

• Sprawdzić, czy u pacjenta zastosowano odpowiednie odciążenie lub czy istnieje ryzyko 
zewnętrznego nacisku na ranę/opatrunek, co mogłoby powodować przedostawanie się 
wysięku z rany na skórę wokół rany. 



   41

ZAPACH Z RANY

Rany poddawane terapii V.A.C.® mogą wydzielać specyficzny zapach ze względu na obecność bakterii 
i białek w piance i wydzielinach z rany. Rodzaj obecnych baterii i białek może być odpowiedzialny za 
rodzaj i natężenie zapachu.

• Bardzo ważne jest, aby podczas każdej zmiany opatrunku dokładnie oczyszczać ranę w celu 
zminimalizowania obciążenia bakteryjnego i natężenia zapachu.

• Utrzymywanie się nieprzyjemnego zapachu po dokładnym oczyszczeniu rany może wskazywać 
na możliwość występowania zakażenia.

• Stosowanie zbiornika V.A.C.® z żelem Isolyser® może znacznie ograniczyć obecność zapachu.

• W celu kontrolowania zapachu mogą być konieczne częstsze zmiany zbiornika.

• W przypadku stwierdzenia, że źródłem zapachu jest urządzenie terapeutyczne V.A.C.® należy 
zaprzestać korzystania z tego urządzenia i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy 
KCI w celu dokonania wymiany.
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5 – INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZAJÓW RAN

RANY OSTRE/POURAZOWE/OPARZENIA DRUGIEGO STOPNIA

Terapię V.A.C.® można stosować u pacjentów z ranami ostrymi, pourazowymi, w tym oparzeniami 
drugiego stopnia i ranami ortopedycznymi.

Poniżej przedstawiono zalecane ustawienia ułatwiające lekarzowi klinicyście wybór zakresu terapii 
zgodnie z rodzajem rany i zaleceniami lekarza prowadzącego. Zakresy stanowią wytyczne oparte 
na ustawieniach typowych dla poszczególnych rodzajów ran. Okoliczności zależą od sytuacji 
danego pacjenta. Dobór ustawień właściwych dla danego pacjenta należy skonsultować  
z lekarzem prowadzącym.

Cele i zadania:

• wspomaganie tworzenia się ziarniny;

• wspomaganie perfuzji;

• usuwanie wydzielin, wysięku i materiałów zakaźnych;

• wspomaganie przyjęcia się płatu lub przeszczepu skóry.

Tabela 5.1: Zalecane ustawienia terapii ran ostrych/ran pourazowych/oparzeń drugiego 
stopnia

Kwestie kliniczne

• Terapię V.A.C.® można stosować po oczyszczeniu rany w celu ułatwienia usuwania materiału 
zakaźnego i tworzenia się ziarniny.

• Terapię V.A.C.® można stosować w przypadku ran z założonymi przyrządami ortopedycznymi 
(patrz część Przyrządy ortopedyczne, strona 32). Na podstawie posiadanej wiedzy medycznej/
pielęgniarskiej lekarze klinicyści powinni dokonywać oceny jakości ziarniny, zwracając szczególną 
uwagę na wszelkie oznaki zakażenia, które może wskazywać na obecność zapalenia szpiku. 
Należy wówczas skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

• Ścięgna, więzadła, naczynia krwionośne, narządy i nerwy (najważniejsze struktury anatomiczne) 
muszą być całkowicie osłonięte i zabezpieczone przed rozpoczęciem terapii V.A.C.®. 
Najskuteczniejszą formą ochrony jest osłonięcie ich płatem mięśniowym lub inną grubą warstwą 
tkanki naturalnej. Jeśli nie jest dostępna, należy rozważyć użycie opatrunku z nieprzywierającego 
materiału (strona 23).

Pierwszy cykl Kolejny cykl Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
WhiteFoam

Częstość zmiany 
opatrunku*

Tryb ciągły 
przez pierwsze 
48 godzin

Możliwość 
stosowania trybu 
przerywanego/
DPC (WŁ. przez 
5 minut/WYŁ. przez
2 minuty) przez 
pozostały czas 
trwania terapii

125 mmHg 125–175 mmHg 
Zwiększać w celu 
poprawy drenażu

Co 48–72 godziny, 
co najmniej 3 razy w tygodniu 
Zakażone rany: 
ocenić pod względem 
konieczności częstszych 
zmian opatrunku

* Patrz informacje dotyczące zmian opatrunku w instrukcji użytkowania dołączonej do opatrunku V.A.C.®.
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• Piankę V.A.C.® można nakładać bezpośrednio na wchłaniającą lub niewchłaniającą się siatkę bądź 
na nieuszkodzoną powięź. Opatrunku V.A.C.® nie wolno umieszczać na odsłoniętych naczyniach 
krwionośnych, narządach, nerwach i ścięgnach. 
 
Jeśli podczas stosowania terapii V.A.C.® wystąpi nagły lub intensywny krwotok bądź 
jeśli w przewodach albo w zbiorniku widać świeżą (jasnoczerwoną) krew, należy 
natychmiast przerwać terapię V.A.C.®, zatamować krwawienie i niezwłocznie wezwać 
pomoc medyczną.

• W przypadku ran ze znacznym wysiękiem należy rozważyć zwiększanie ciśnienia docelowego 
o 25–75 mmHg do momentu zmniejszenia się objętości drenażu. Zapewni to odpowiednie 
usuwanie wydzielin i utrzymanie szczelności opatrunku V.A.C.®.

• Stosowanie trybu ciągłego przez cały czas trwania terapii jest zalecane u pacjentów 
odczuwających dyskomfort, w przypadku stosowania opatrunku piankowego V.A.C.® WhiteFoam, 
ran z kanałami/podminowaniem oraz płatów i przeszczepów skóry.

• Terapii V.A.C.® nie należy rozpoczynać w przypadku ran z zapaleniem szpiku do momentu 
całkowitego oczyszczenia rany z martwiczej, niezdolnej do przeżycia tkanki, łącznie z zakażoną 
kością (jeśli jest to konieczne), oraz rozpoczęcia odpowiedniej antybiotykoterapii.

• W przypadku ostrych ran z odsłoniętą kością lub złamaniami system V.A.C.® można stosować 
w celu ułatwienia usuwania płynów i materiałów zakaźnych towarzyszących ranom pourazowym.

UWAGA: Zdrową kość należy chronić za pomocą pojedynczej warstwy nieprzywierającego materiału 
(strona 23).

• W przypadku stosowania opatrunku piankowego V.A.C.® WhiteFoam ustawienie ciśnienia 
powinno mieć wartość co najmniej 125 mmHg lub wyższą, jeśli jest znoszona przez 
organizm pacjenta.

• Stosowanie opatrunku piankowego V.A.C.® GranuFoam™ zaleca się w przypadku ran 
pourazowych ze znacznym ubytkiem tkanki.
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RANY, W KTÓRYCH DOSZŁO DO ROZEJŚCIA SIĘ BRZEGÓW
Terapię V.A.C.® można stosować w leczeniu różnego rodzaju dużych i małych ran powstałych 
wskutek powikłań pooperacyjnych. Przy takich ranach najważniejsze elementy pielęgnacji obejmują 
odpowiednie chirurgiczne oczyszczenie rany, użycie stosownej antybiotykoterapii, a następnie 
bezzwłoczne rozpoczęcie terapii V.A.C.®.

Poniżej przedstawiono zalecane ustawienia ułatwiające lekarzowi klinicyście wybór zakresu terapii 
zgodnie z rodzajem rany i zaleceniami lekarza prowadzącego. Zakresy stanowią wytyczne oparte na 
ustawieniach typowych dla poszczególnych rodzajów ran. Okoliczności zależą od sytuacji danego 
pacjenta. Dobór ustawień właściwych dla danego pacjenta należy skonsultować z lekarzem.

Cele i zadania

• kontrolowane, miejscowe stosowanie podciśnienia w celu zbliżenia do siebie brzegów rany;

• wytworzenie zamkniętego, wilgotnego środowiska sprzyjającego gojeniu się rany;

• wspomaganie perfuzji;

• usuwanie wydzielin, wysięku i materiałów zakaźnych.

Tabela 5.3: Zalecane ustawienia terapii ran chirurgicznych, w których doszło do rozejścia się 
brzegów

Kwestie kliniczne dotyczące ran chirurgicznych, w których doszło do rozejścia się brzegów

• Odpowiedni rodzaj opatrunku piankowego należy dobrać w oparciu o charakterystykę rany i cel 
terapii (patrz Tabela 1.2, strona 22).

• Terapię V.A.C.® można stosować w przypadku ran z założonymi szwami retencyjnymi, należy 
jednak pamiętać o konieczności uzyskania dostępu i opatrzenia wszystkich powierzchni rany, pod 
i między szwami.

• Jeśli mimo prawidłowego założenia opatrunek V.A.C.® nie przylega do rany, należy rozważyć 
umieszczenie obłożenia V.A.C.® na pobliskich miejscach założenia drenu (miejscach 
przechodzenia przez skórę).

• Należy monitorować wysięk pod kątem jego cech i objętości, a wszelkie istotne zmiany zgłaszać 
lekarzowi prowadzącemu.

• Rozmieszczenie i rozmiar pianki mają kluczowe znaczenie dla uzyskania optymalnych wyników 
i rozciągnięcia tkanek płata odwróconego. Patrz część Zbliżanie brzegów rany a technika 
zakładania opatrunku (strona 33).

• Jeśli w podłożu rany jest widoczne jelito, najlepszym rozwiązaniem jest naciągnięcie, w miarę 
możliwości, sieci większej na widoczny fragment jelita, a następnie kontynuowanie terapii V.A.C.® 
według standardowych instrukcji. Jeśli nie jest możliwe użycie sieci większej, chirurg może 
rozważyć przykrycie jelita siatką. Należy jednak pamiętać, że umieszczenie pianki V.A.C.® na jelicie 
przykrytym siatką może spowodować wytworzenie się ziarniny na jelicie i przywarcie siatki.

Pierwszy cykl Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
WhiteFoam

Częstość zmiany 
opatrunku*

Tryb ciągły przez cały 
czas trwania terapii

125 mmHg 125–175 mmHg 
Zwiększać ustawienie

Co 48–72 godziny, 
co najmniej 3 razy 
w tygodniu 
Zakażone rany: 
ocenić pod względem 
konieczności częstszych 
zmian opatrunku

* Patrz informacje dotyczące zmian opatrunku w instrukcji użytkowania dołączonej do opatrunku V.A.C.®.
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• Piankę V.A.C.® można umieścić bezpośrednio na syntetycznej siatce w ranach jamy brzusznej bez 
odsłoniętych trzewi, co sprzyja powstawaniu ziarniny w strukturach pod siatką i jej rozrost przez 
siatkę, aż do podłoża rany.

• Terapia V.A.C.® może stanowić istotne narzędzie do pielęgnacji ran w okolicy mostka. Przy 
stosowaniu terapii V.A.C.® w jamie klatki piersiowej należy zachować wyjątkową ostrożność ze 
względu na znajdujące się w niej narządy o kluczowym znaczeniu.

• Do ran powierzchownych w okolicy mostka zaliczają się rany, w których mostek jest w stabilnym 
i nienaruszonym stanie, bez oznak zakażenia kości. W przypadku tych ran obowiązują zalecenia 
dotyczące ran, w których doszło do rozejścia się brzegów.

• Zmiana opatrunków u pacjentów z głębokimi ranami w okolicy mostka (tj. z zapaleniem 
śródpiersia lub z zakażeniem rany w okolicy mostka) powinna być przeprowadzana przez 
lekarza prowadzącego bądź chirurga stosownej specjalizacji, najlepiej kardiochirurga, 
lub pod jego nadzorem.

• Przed rozpoczęciem terapii V.A.C.® u pacjenta z głęboką raną w okolicy mostka należy 
zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa (strony 7–16), w szczególności 
z podanym w części Ostrzeżenia punktem Krwawienie na stronie 9, i postępować 
zgodnie z nimi.

• Na początku terapii ran w okolicy mostka zaleca się stosowanie najniższego ustawienia 
podciśnienia. Następnie, dokładnie monitorując stan rany, stopniowo zwiększać ciśnienie do 
osiągnięcia wartości docelowej znoszonej przez organizm pacjenta.

• U pacjentów z ruchomym mostkiem zaleca się prowadzenie terapii w trybie ciągłym przez 
cały czas trwania leczenia, aby pomóc w unieruchomieniu ściany klatki piersiowej. Takie 
postępowanie wspomaga proces zbliżania brzegów rany i zapewnia efekt przypominający 
unieruchomienie za pomocą szyny, co może zapewnić pacjentowi większą mobilność 
i komfort.

• Z wyjątkiem ran w okolicy mostka bądź ran jamy brzusznej, w których doszło do rozejścia się 
brzegów, lepsze efekty można uzyskać w przypadku terapii w trybie przerywanym/DPC po 
ustabilizowaniu się objętości wysięku i gdy jej głównym celem jest wytworzenie ziarniny.

PRZESZCZEPY SIATKOWE

Stosowanie terapii V.A.C.® może nie być odpowiednie w miejscach, gdzie umieszczono produkty 
stanowiące przeszkodę dla usuwania płynów. Przed użyciem danego produktu należy skonsultować 
się z jego producentem w kwestii możliwości stosowania z terapią V.A.C.®. 

Opatrunek V.A.C.® należy założyć bezzwłocznie po umieszczeniu przeszczepu, a następnie 
jak najszybciej rozpocząć terapię. W przypadku korzystania z opatrunków piankowych V.A.C.® 
GranuFoam™ bezpośrednio na przeszczepie/tkance należy umieścić nieprzywierający opatrunek 
(strona 23). Zasadniczo po umieszczeniu przeszczepu zaleca się kontynuowanie terapii z tym samym 
ustawieniem ciśnienia, którego używano podczas przygotowywania łożyska pod przeszczep. W celu 
zapewnienia stałego podparcia należy prowadzić terapię  
w trybie ciągłym.

Poniżej przedstawiono zalecane ustawienia ułatwiające lekarzowi klinicyście wybór zakresu terapii 
zgodnie z rodzajem rany i zaleceniami lekarza prowadzącego. Zakresy stanowią wytyczne oparte 
na ustawieniach typowych dla poszczególnych rodzajów ran. Okoliczności zależą od sytuacji 
danego pacjenta. Dobór ustawień właściwych dla danego pacjenta należy skonsultować z lekarzem 
prowadzącym.
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Cele i zadania

• usuwanie płynu;

• pomoc w zabezpieczeniu środowiska rany (np. przez zminimalizowanie nacisku poprzecznego); 

• zapewnienie podparcia i stabilności przeszczepów skóry (pełnej i pośredniej grubości);

• wspomaganie przyjęcia się płatu lub przeszczepu skóry.

Tabela 5.4: Zalecane ustawienia terapii przeszczepów siatkowych i substytutów skóry

Zalecana procedura zakładania opatrunku V.A.C.® po przeszczepie:

 1. Wybrać pojedynczą warstwę nieprzywierającego opatrunku (strona 23) (pominąć w przypadku 
używania opatrunku piankowego V.A.C.® WhiteFoam).

 2. Przyciąć nieprzywierający materiał odpowiednio do rozmiaru obszaru przeszczepu 
z uwzględnieniem co najmniej 1 cm marginesu (tj. w taki sposób, aby materiał wystawał o około 
1 cm poza linię zszywek) i umieścić go na przeszczepie.

 3. Przyciąć opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ do takiego samego rozmiaru co 
nieprzywierający materiał, a następnie ostrożnie umieścić go na nieprzywierającej warstwie. 

UWAGA: W celu unieruchomienia przeszczepów skóry można również użyć opatrunku piankowego 
V.A.C.® WhiteFoam. W przypadku stosowania opatrunku piankowego V.A.C.® WhiteFoam 
nieprzywierający opatrunek (strona 23) nie jest wymagany. Przyciąć opatrunek piankowy V.A.C.® 
WhiteFoam odpowiednio do rozmiaru obszaru przeszczepu z uwzględnieniem co najmniej 1 cm 
marginesu.

 4. Umieścić obłożenie V.A.C.® zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną do opatrunku. 

 5. Umieścić podkładkę SensaT.R.A.C.™ i przewód.

 6. Ustawić żądany poziom podciśnienia zgodnie z informacjami z Tabeli 5.4.

 7. W ciągu pierwszych 24 godzin terapii V.A.C.® po przeszczepie należy spodziewać się drenażu 
o znacznej objętości widocznego w przewodzie i zbiorniku, po czym objętość drenażu zwykle 
znacznie zmniejsza się. Jeśli po przeszczepie w przewodzie widoczny jest znaczny wysięk, może 
to wskazywać na powikłania pod pianką. W przypadku jakichkolwiek oznak zakażenia należy zdjąć 
opatrunek V.A.C.® i ocenić stan rany.

Pierwszy cykl Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
GranuFoam™*

Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
WhiteFoam

Częstość zmiany 
opatrunku

Tryb ciągły przez cały 
czas trwania terapii

75–125 mmHg 125 mmHg 
Zwiększać w celu 
poprawy drenażu

Zdjąć opatrunek po 
4–5 dniach, niezależnie 
od rodzaju używanej pianki
(przed zdjęciem opatrunku 
objętość drenażu powinna 
się zmniejszyć)

* Ustawienie 75 mmHg można stosować w obszarach, które nie są narażone na działanie poprzecznych sił nacisku, gdy pacjent odczuwa utrzymujący się ból 
przy wyższych wartościach ciśnienia.  Ustawienie 125 mmHg można stosować w obszarach o wyraźnych konturach, narażonych na działanie poprzecznych sił 
nacisku. Wyższe ciśnienie może pomóc w bardziej stabilnym unieruchomieniu przeszczepu.
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ODLEŻYNY

W przypadku odleżyn pełnej grubości skóry (3. i 4. stopnia) terapię V.A.C.® można stosować jako 
terapię mającą na celu wyleczenie lub jedynie optymalne przygotowanie łożyska rany do zamknięcia 
chirurgicznego.

Poniżej przedstawiono zalecane ustawienia ułatwiające lekarzowi klinicyście wybór zakresu 
terapii zgodnie z rodzajem rany i zaleceniami lekarza prowadzącego. Zakresy stanowią wytyczne 
oparte na ustawieniach typowych dla poszczególnych rodzajów ran. Okoliczności zależą od 
sytuacji danego pacjenta. Dobór ustawień właściwych dla danego pacjenta należy skonsultować 
z lekarzem prowadzącym.

Cele i zadania

• wspomaganie tworzenia się ziarniny;

• wspomaganie perfuzji;

• wytworzenie zamkniętego, wilgotnego środowiska sprzyjającego gojeniu się rany;

• wspomaganie pielęgnacji środowiska rany.

Tabela 5.5: Zalecane ustawienia terapii odleżyn

Kwestie kliniczne

• W przypadku każdego pacjenta wymagane jest dokonanie szczegółowej oceny stanu 
medycznego i odżywienia, przy czym należy uwzględnić wszystkie czynniki wpływające na 
etiologię i/lub gojenie się, w szczególności prawidłowe odżywienie organizmu i właściwe 
odciążenie.

• Terapia V.A.C.® nie stanowi narzędzia do oczyszczania rany i nie zastępuje skutecznego 
oczyszczania chirurgicznego i/lub jakiejkolwiek innej formy oczyszczania.

• Jeśli skóra pacjenta źle znosi częste zmiany opatrunków, zdejmowanie całego obłożenia może nie 
być konieczne. Zamiast tego można wyciąć obłożenie znajdujące się wokół pianki, a następnie 
usunąć piankę, przepłukać ranę zgodnie z zaleceniami lekarza klinicysty, zmienić piankę 
i ponownie uszczelnić za pomocą dodatkowego kawałka obłożenia. Obłożenie V.A.C.® w obszarze 
wokół rany można pozostawić na miejscu na czas jednej dodatkowej zmiany opatrunku.

• Użycie wielu warstw obłożenia V.A.C.® może zmniejszyć szybkość przepuszczania pary wodnej, co 
potencjalnie zwiększa ryzyko maceracji, szczególnie w przypadku małych ran, kończyn dolnych 
oraz obszarów poddawanych obciążeniom.

• Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec urazom i/lub naciskowi przy umieszczaniu 
przewodu V.A.C.®, szczególnie na występach kostnych; rozważyć użycie techniki mostkowania 
(patrz strona 28).

Pierwszy cykl Kolejny cykl Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
WhiteFoam

Częstość zmiany 
opatrunku*

Tryb ciągły 
przez pierwsze 
48 godzin

Możliwość 
stosowania 
trybu przerywanego/
DPC (WŁ. przez 
5 minut/WYŁ. przez 
2 minuty) przez 
pozostały czas 
trwania terapii

125 mmHg 125–175 mmHg 
Zwiększać w celu 
poprawy drenażu

Co 48–72 godziny, 
co najmniej 3 razy 
w tygodniu 
Zakażone rany: 
ocenić pod względem 
konieczności częstszych 
zmian opatrunku

* Patrz informacje dotyczące zmian opatrunku w instrukcji użytkowania dołączonej do opatrunku V.A.C.®.
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KORZYSTANIE Z TERAPII V.A.C.® U PACJENTÓW Z ODLEŻYNAMI

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

• Odpowiednie badania i konsultacje
• Leczenie zakażenia

Rozważyć dalszą optymalizację 

• Ocena stanu pacjenta i rany 

Oczyszczenie rany 
z martwiczej tkanki

Rozpoczęcie 
optymalizacji stanu 

organizmu

Klasy�kacja Stopień III i IVStopień I i II

Rozpoczęcie 
standardowych 

terapii (wytyczne 
NPUAP, WOCN, 

WPUAP, AHCPR)

Pacjent kwali�kujący się 
do zabiegu chirurgicznego

Stan pacjenta 
zoptymalizowany

Stan 
niezoptymalizowany

Stan pacjenta 
zoptymalizowany

Leczenie 
chirurgiczne

Terapia V.A.C.® 
(doraźnie)

Ponowna ocena po 
2 tygodniach

Stan nadal 
niezoptymalizowany

Kontynuowanie 
terapii V.A.C.®, ocena 

co 2 tygodnie

Poprawa stanu rany

Szansa na zagojenie 
się rany bez 
interwencji 

chirurgicznej

Szansa na 
zmniejszenie 

zakresu interwencji 
chirurgicznej

Rozpoczęcie 
standardowych terapii 

(wytyczne NPUAP, 
WOCN, WPUAP, AHCPR)

Charakterystyka 
pacjenta i rany nie 
kwali�kująca do 

terapii V.A.C.®

Charakterystyka 
pacjenta i rany 

kwali�kująca do 
terapii V.A.C.®

Rozpoczęcie 
terapii V.A.C.®

Ponowna ocena po 
2 tygodniach

Kontynuowanie 
terapii V.A.C.®

Kontynuowanie 
terapii V.A.C.®

Poprawa stanu ranyZagojenie się ranyBrak poprawy

• Odżywianie organizmu
• Kontrolowanie zakażenia ogólnoustrojowego
• Edukacja
• Organizacja zasobów i personelu opieki medycznej
• Usuwanie przyczyn

a. Odciążenie
b. Zmniejszanie nacisku poprzecznego/tarcia
c. Kontrolowanie wilgoci
d. Kontrolowanie spastyczności
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OWRZODZENIA W PRZEBIEGU ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ

Terapia V.A.C.® jest coraz częściej stosowana w przypadku owrzodzeń powstałych w przebiegu 
zespołu stopy cukrzycowej.

Poniżej przedstawiono zalecane ustawienia ułatwiające lekarzowi klinicyście wybór zakresu 
terapii zgodnie z rodzajem rany i zaleceniami lekarza prowadzącego. Zakresy stanowią wytyczne 
oparte na ustawieniach typowych dla poszczególnych rodzajów ran. Okoliczności zależą od 
sytuacji danego pacjenta. Dobór ustawień właściwych dla danego pacjenta należy skonsultować 
z lekarzem prowadzącym.

Cele i zadania

• wspomaganie tworzenia się ziarniny;

• wspomaganie perfuzji;

• wytworzenie zamkniętego, wilgotnego środowiska sprzyjającego gojeniu się rany;

• wspomaganie pielęgnacji środowiska rany.

Tabela 5.6: Zalecane ustawienia w przypadku owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy 
cukrzycowej

System klasyfikacji stopy cukrzycowej opracowany przez Uniwersytet w Teksasie

Pierwszy cykl Kolejny cykl Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 

WhiteFoam

Częstość zmiany 
opatrunku*

Tryb ciągły przez 
pierwsze 48 godzin

Możliwość 
stosowania trybu 
przerywanego/
DPC (WŁ. przez 
5 minut/WYŁ. przez 
2 minuty) przez 
pozostały czas 
trwania terapii

50–125 mmHg** 125–175 mmHg 
Zwiększać w celu 
poprawy drenażu

Co 48–72 godziny, 
co najmniej 3 razy 
w tygodniu 
Zakażone rany: 
ocenić pod względem 
konieczności częstszych 
zmian opatrunku

* Patrz informacje dotyczące zmian opatrunku w instrukcji użytkowania dołączonej do opatrunku V.A.C.®.

** Preferowane jest stosowanie wyższych wartości ciśnienia w podanym zakresie docelowym. W przypadku złego znoszenia przez organizm można stosować 
niższe ciśnienie, należy jednak zapewnić skuteczne usuwanie wysięku.

System klasyfikacji stopy cukrzycowej opracowany przez Uniwersytet w Teksasie umożliwia szczegółową kategoryzację owrzodzeń 
z uwzględnieniem zakażenia i niedokrwienia.

Stadium Stopień 0 Stopień I Stopień II

Niniejszy opis systemu klasyfikacji służy jako odniesienie do algorytmu leczenia stopy cukrzycowej zamieszczonego na następnej stronie. Można użyć innych 
systemów klasyfikacji, np. skali Wagnera do klasyfikacji owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej.

Stopień III

A

B

C

D

Ryzyko pierwotnego 
lub wtórnego powstawania 
owrzodzeń stopy

Obecność zakażenia

Obecność niedokrwienia

Obecność niedokrwienia 
i zakażenia

Owrzodzenie powierzchowne, 
nie obejmujące ścięgna, 
torebki stawowej ani kości

Obecność zakażenia

Obecność niedokrwienia

Obecność niedokrwienia 
i zakażenia

Owrzodzenie 
penetrujące do ścięgna 
lub torebki stawowej

Obecność zakażenia

Obecność niedokrwienia

Obecność niedokrwienia 
i zakażenia

Owrzodzenie penetrujące 
do kości

Obecność zakażenia

Obecność niedokrwienia

Obecność niedokrwienia 
i zakażenia
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LECZENIE OWRZODZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁU STOPY CUKRZYCOWEJ PRZY UŻYCIU 
TERAPII V.A.C.®†

† Uzyskano zgodę na użycie danych. Opracowano na postawie publikacji Andros et al (2006). Consensus 
statement on negative pressure wound therapy (V.A.C.® Therapy) for the management of the diabetic foot 
wound. Ostomy Wound Management, Supplement June 2006, p. 23.
*Złożony przypadek stopy cukrzycowej = > stopień 1 wg klasyfikacji UT; może również dotyczyć owrzodzenie stopnia 1  
w przypadku niepowodzenia terapii pacjenta, zgodnie z opisem w zaleceniach.
**Zgodnie z zaleceniami producenta obowiązującymi od lipca 2007 r. opatrunek należy zmieniać co 48–72 godziny, co 
najmniej 3 razy w tygodniu; stosowny harmonogram zmian opatrunków należy ustalić w oparciu o ocenę stanu danego 
pacjenta.
***Zgodnie z zaleceniami producenta obowiązującymi od lipca 2007 r. opatrunek należy zmieniać co 48–72 godziny, co 
najmniej 3 razy w tygodniu. Zakażone rany należy często i dokładnie kontrolować. Rany tego typu mogą wymagać częstszej 
zmiany opatrunków niż co 48–72 godziny; częstość zmian opatrunków powinna wynikać z ciągłej oceny stanu rany oraz 
stanu klinicznego pacjenta, a nie z postępowania według ustalonego harmonogramu.
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KWESTIE KLINICZNE DOTYCZĄCE OWRZODZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁU STOPY 
CUKRZYCOWEJ

• Podobnie jak w przypadku każdej metody leczenia owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy 
cukrzycowej, skuteczność terapii zależy od prawidłowego rozpoznania i leczenia choroby będącej 
ich przyczyną, w połączeniu z odpowiednim oczyszczeniem rany z tkanki niezdolnej do przeżycia.

• Odciążenie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia gojenia się owrzodzeń w przebiegu zespołu 
stopy cukrzycowej.

• Aby zapobiec powikłaniom, istotne jest wczesne rozpoznanie i szybkie rozpoczęcie leczenia 
zakażenia. Rozpoznanie obecności zakażenia u pacjentów z cukrzycą może być utrudnione, 
ponieważ typowe jego objawy, takie jak bolesność, rumień, wzrost temperatury i ropienie 
mogą być nieobecne lub występować w mniejszym stopniu.

• Należy rozważyć zastosowanie specjalnych technik opatrunkowych (patrz Rany na stopie, 
strony 31–32).

OWRZODZENIA SPOWODOWANE NIEWYDOLNOŚCIĄ UKŁADU 
ŻYLNEGO

Terapię V.A.C.® można skutecznie stosować w przypadku owrzodzeń spowodowanych 
niewydolnością układu żylnego.

Poniżej przedstawiono zalecane ustawienia ułatwiające lekarzowi klinicyście wybór zakresu terapii 
zgodnie z rodzajem rany i zaleceniami lekarza prowadzącego. Zakresy stanowią wytyczne oparte 
na ustawieniach typowych dla poszczególnych rodzajów ran. Okoliczności zależą od sytuacji 
danego pacjenta. Dobór ustawień właściwych dla danego pacjenta należy skonsultować z lekarzem 
prowadzącym.

Cele i zadania

• zmniejszenie obrzęku;

• wspomaganie perfuzji;

• usuwanie wysięku z rany;

• wspomaganie tworzenia się ziarniny;

• wytworzenie zamkniętego, wilgotnego środowiska sprzyjającego gojeniu się rany.
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Tabela 5.7: Zalecane ustawienia w przypadku owrzodzeń spowodowanych niewydolnością  
układu żylnego

W leczeniu owrzodzeń spowodowanych niewydolnością układu żylnego zwykle stosuje się 
wydawane z przepisu lekarza uciskową odzież lub bandaże. W przypadku tego rodzaju owrzodzeń 
istotne jest leczenie stanu chorobowego będącego ich przyczyną i nie stanowi to przeciwwskazania 
do użycia terapii V.A.C.®. W przypadku stosowania terapii V.A.C.® pod uciskową odzieżą lub bandażem 
należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do powstania miejsc nacisku, które 
mogłyby spowodować dyskomfort lub uszkodzenie tkanek u pacjenta. Pod uciskową odzieżą lub 
bandażem w jakiejkolwiek postaci nie wolno umieszczać podkładki SensaT.R.A.C.™.  
Pod tego rodzaju odzieżą lub bandażami można stosować wyłącznie opatrunki V.A.C.®.

Pierwszy cykl Kolejny cykl Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
WhiteFoam

Częstość zmiany 
opatrunku*

Terapia w trybie 
ciągłym

Terapia w 
trybie ciągłym 
(zwykle w ranach 
obecny jest 
znaczny wysięk)

125 –175 mmHg** 150 –175 mmHg Co 48 –72 godziny, 
co najmniej 3 razy w tygodniu 
Zakażone rany: 
ocenić pod względem 
konieczności częstszych 
zmian opatrunku

* Patrz informacje dotyczące zmian opatrunku w instrukcji użytkowania dołączonej do opatrunku V.A.C.®.

** Patrz część Umieszczanie opatrunku pomostowego w płaszczyźnie pionowej w przypadku ran z umiarkowanym bądź znacznym wysiękiem w instrukcji 
użytkowania pomostowego opatrunku piankowego V.A.C.® GranuFoam™/V.A.C.® GranuFoam™ XG.
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RANY PRZEWLEKŁE
Terapię V.A.C.® można stosować jako terapię mającą na celu wyleczenie lub jedynie optymalne 
przygotowanie łożyska rany do zamknięcia chirurgicznego.

Poniżej przedstawiono zalecane ustawienia ułatwiające lekarzowi klinicyście wybór zakresu terapii 
zgodnie z rodzajem rany i zaleceniami lekarza prowadzącego. Zakresy stanowią wytyczne oparte 
na ustawieniach typowych dla poszczególnych rodzajów ran. Okoliczności zależą od sytuacji 
danego pacjenta. Dobór ustawień właściwych dla danego pacjenta należy skonsultować z lekarzem 
prowadzącym.

Cele i zadania

• wspomaganie tworzenia się ziarniny;

• wspomaganie perfuzji;

• wytworzenie zamkniętego, wilgotnego środowiska sprzyjającego gojeniu się rany;

• wspomaganie pielęgnacji środowiska rany.

Tabela 5.8: Zalecane ustawienia w przypadku ran przewlekłych

Kwestie kliniczne

• W przypadku ran przewlekłych, których przyczyn nie udało się skutecznie rozpoznać, zaleca się 
wykonanie biopsji tkanki na potrzeby badania histopatologicznego lub innego rodzaju badań, 
które umożliwią postawienie rozpoznania.

• Istotne znaczenie ma tu określenie etiologii schorzenia i podjęcie odpowiednich działań w celu 
wyleczenia choroby zasadniczej.

• W przypadku ran przewlekłych korzystne może być agresywne oczyszczanie tkanki miękkiej 
w celu usunięcia komórek nabłonkowych, które mogły przemieścić się na powierzchnię rany, 
do przetoki lub kanału.

• Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec dalszym urazom i/lub naciskowi przy 
umieszczaniu przewodu V.A.C.®, szczególnie na występach kostnych.

• Jeśli skóra pacjenta źle znosi częste zmiany opatrunków, a obłożenie wokół rany jest 
w nienaruszonym stanie, można wyciąć obłożenie znajdujące się wokół pianki, a następnie 
usunąć piankę, oczyścić ranę zgodnie z zaleceniami i zmienić piankę oraz obłożenie. Obłożenie 
w obszarze wokół rany można pozostawić na miejscu na czas jednej dodatkowej zmiany 
opatrunku.

UWAGA: Użycie wielu warstw obłożenia V.A.C.® może zmniejszyć szybkość przepuszczania pary 
wodnej, co potencjalnie zwiększa ryzyko maceracji, szczególnie w przypadku małych ran, kończyn 
dolnych oraz obszarów poddawanych obciążeniom.

Pierwszy cykl Kolejny cykl Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
WhiteFoam

Częstość zmiany 
opatrunku*

Tryb ciągły przez 
pierwsze 48 godzin

Możliwość stosowania 
trybu przerywanego/
DPC (WŁ. przez 5 minut/
WYŁ. przez 2 minuty) 
przez pozostały czas 
trwania terapii

50 –125 mmHg** 125 –175 mmHg 
Zwiększać w celu 
poprawy drenażu

Co 48 –72 godziny, 
co najmniej 3 razy 
w tygodniu 
Zakażone rany: 
ocenić pod względem 
konieczności częstszych 
zmian opatrunku

* Patrz informacje dotyczące zmian opatrunku w instrukcji użytkowania dołączonej do opatrunku V.A.C.®.

** Preferowane jest stosowanie wyższych wartości ciśnienia w podanym zakresie docelowym. W przypadku złego znoszenia przez organizm można stosować 
niższe ciśnienie, należy jednak zapewnić skuteczne usuwanie wysięku.
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PŁATY SKÓRY

Terapię V.A.C.® można stosować u pacjenta bezpośrednio po zakończeniu zabiegu przeszczepu płata 
skóry w celu utworzenia podpory służącej utrzymaniu stabilnego położenia tkanek.

Poniżej przedstawiono zalecane ustawienia ułatwiające lekarzowi klinicyście wybór zakresu 
terapii zgodnie z rodzajem rany i zaleceniami lekarza prowadzącego. Zakresy stanowią wytyczne 
oparte na ustawieniach typowych dla poszczególnych rodzajów ran. Okoliczności zależą od 
sytuacji danego pacjenta. Dobór ustawień właściwych dla danego pacjenta należy skonsultować 
z lekarzem prowadzącym.

Cele i zadania

• utworzenie podpory dla płata skóry i jego stabilizacja;

• pomoc w zabezpieczeniu środowiska rany;

• usuwanie płynów i wysięku;

• wspomaganie przyjęcia się płata skóry.

Tabela 5.9: Zalecane ustawienia w przypadku płatów skóry

Kwestie kliniczne

• W przypadku dużych, cięższych płatów skóry można rozważyć zastosowanie wyższych wartości 
ciśnienia w celu zapewnienia im lepszej podpory.

• Jeśli konieczne jest dokonanie oceny płata skóry pod kątem oznak niedokrwienia lub zakażenia, 
a stan płata musi być sprawdzany podczas terapii, przed założeniem opatrunek piankowy V.A.C.® 
GranuFoam™ należy przeciąć na pół, a obłożenie nałożyć w formie pasków, przy czym jeden 
z pasków należy umieścić bezpośrednio w miejscu stykania się dwóch połówek pianki. Zdjęcie 
paska obłożenia umożliwia lekarzowi klinicyście delikatne rozdzielenie pianki i sprawdzenie stanu 
tkanki znajdującej się poniżej. Po dokonaniu oceny stanu płata należy przywrócić pierwotne 
położenie kawałków pianki, uszczelnić opatrunek dodatkowym paskiem obłożenia i kontynuować 
terapię.

Pierwszy cykl Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciśnienie docelowe 
w przypadku opatrunku 
piankowego V.A.C.® 
WhiteFoam

Częstość zmiany 
opatrunku

Tryb ciągły przez 
cały czas trwania terapii

125 –150 mmHg 125 –175 mmHg 
Zwiększać ustawienie 
terapii w celu kontrolowania 
wzrostu drenażu

Usunąć opatrunek po 
72 godzinach po operacji. 
W przypadku wystąpienia 
powikłań lub zakażenia 
rany ocenić pod względem 
konieczności częstszych 
zmian opatrunku.
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ZAKŁADANIE OPATRUNKU NA PŁAT SKÓRY I STOSOWANIE TERAPII V.A.C.®

 1. Unieruchomić płat skóry, używając o około jedną trzecią mniej szwów niż zwykle. Dzięki większej 
odległości między szwami w ramach terapii V.A.C.® płyn może być usuwany przez szczeliny 
wzdłuż linii szwów.

 2. Umieścić pojedynczą warstwę obłożenia V.A.C.® lub innej, półprzepuszczalnej powłoki, np. 
opatrunku hydrokoloidowego lub przepuszczalnego dla pary wodnej opatrunku z powłoką 
klejową, na nieuszkodzonym naskórku na powierzchni płata skóry i po drugiej stronie linii szwów 
(Rys. 1). Umieścić pojedynczą warstwę nieprzywierającego opatrunku (strona 23) na odsłoniętej 
linii szwów (Rys. 2).

 3. Jeśli w przygotowanym łożysku występuje silny wysięk, wyciąć cienki pasek z opatrunku 
piankowego V.A.C.® WhiteFoam (Rys. 3) i umieścić go pod płatem, między szwami, co umożliwi 
odsączanie płynu z obszaru przykrytego płatem. Upewnić się, że opatrunek piankowy V.A.C.® 
WhiteFoam i opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ bezpośrednio się ze sobą stykają.

 4. Dobrać odpowiedni rozmiar opatrunku piankowego V.A.C.® GranuFoam™, tak aby pokrywał cały 
płat (Rys. 4), łącznie z linią szwów, i wystawał o 2–3 cm poza płat. Upewnić się, że nieuszkodzona 
skóra w obszarze przykrytym pianką jest odpowiednio zabezpieczona (punkt 2 powyżej).

 5. Przygotować i nałożyć obłożenie V.A.C.® na piankę. Nałożyć podkładkę SensaT.R.A.C.™ i podłączyć 
ją do przewodu zbiornika.

 6. Rozpocząć terapię w trybie ciągłym, zgodnie z zaleceniami z Tabeli 5.9.

 7. Zdjęcie obłożenia V.A.C.® wymaga rozciągnięcia obłożenia (pociągnięcia za nie) od strony bocznej, 
aby zapobiec uniesieniu płata skóry.

Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4Rys. 1

półprzepuszczalna 
bariera

nieprzywierający 
materiał

odsączanie z opatrunku pian-
kowego V.A.C.® WhiteFoam

opatrunek piankowy 
V.A.C.® GranuFoam™
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PRZETOKA JELITOWA

W niektórych przypadkach terapia V.A.C.® może sprzyjać gojeniu się ran z przetoką jelitową. 
Przy rozważaniu użycia terapii V.A.C.®, gdy obecna jest przetoka jelitowa, zaleca się konsultację 
z doświadczonym lekarzem klinicystą. Terapia V.A.C.® nie jest zalecana ani przeznaczona do 
kontrolowania ani zbiórki wysięku występującego przy przetokach jelitowych, a ma jedynie służyć 
jako narzędzie wspomagające gojenie się rany w obrębie i wokół przetoki.

Cel terapii zależy od tego, czy leczona przetoka została zakwalifikowana jako ostra czy przewlekła.

• W przypadku ostrej przetoki jelitowej celem jest wspomaganie gojenia się rany na potrzeby 
zamknięcia ostrej przetoki jelitowej.

• W przypadku przetoki przewlekłej, tj. przetoki jelitowo-skórnej, jest ona odizolowywana 
od otaczającej ją lub przylegającej do niej rany jamy brzusznej w celu zastosowania terapii 
V.A.C.® wyłącznie na tę ranę. Wysięk z przetoki jest odprowadzany do innego systemu zbiórki. 
Zapewnia to czas na stabilizację ogólnego stanu zdrowia pacjenta i zagojenie się rany w stopniu 
umożliwiającym wykonanie zabiegu chirurgicznego.

Postępowanie w przypadku przetok

Kryteria kwali�kacji stanów ostrych

• Przetoka jelitowa
• Cechy świadczące o stanie ostrym: brak komórek 

 nabłonkowych/rozrostu u ujścia przetoki
• Ujście przetoki jest wyraźnie widoczne i łatwo dostępne
• Stosowane jest żywienie niedoustne
• Stosowane jest żywienie pozajelitowe
• Wysięk jest minimalny do umiarkowanego
• Wysięk ma konsystencję rzadką do lekko lepkiej

Kryteria kwali�kacji stanów przewlekłych

• Przetoka jelitowa – pacjent niekwalifikujący 
 się do zabiegu chirurgicznego

• Cechy świadczące o stanie przewlekłym: 
 obecność komórek nabłonkowych/rozrost 
 (tworzenie się stomii)

• Ujście przetoki jest wyraźnie widoczne i łatwo dostępne
• Stosowane jest żywienie niedoustne
• Stosowane jest żywienie pozajelitowe
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Instrukcje opatrywania w przypadkuprzetoki jelitowej

I. Ostra przetoka jelitowa wewnątrz rany (złożona)

 1. Zasłonić ujście przetoki za pomocą 2–3 warstw gazy z wazeliną.

 2. Dokładnie przepłukać i oczyścić ranę jamy brzusznej zgodnie z zaleceniami lekarza lub 
protokołem placówki medycznej.

 3. Zdjąć warstwy gazy z wazeliną z ujścia przetoki.

 4. Zasłonić ujście przetoki za pomocą pojedynczej warstwy nieprzywierającego materiału 
(strona 23).

 5. Zasłonić wszystkie odsłonięte fragmenty jelita lub innych narządów za pomocą kilku warstw 
nieprzywierającego materiału (strona 23).

 6. Przyciąć kawałek opatrunku piankowego V.A.C.® WhiteFoam do rozmiaru o 1–2 cm większego 
od ujścia przetoki. Umieścić kawałek opatrunku piankowego V.A.C.® WhiteFoam bezpośrednio 
na nieprzywierającym materiale przykrywającym ujście przetoki. Pianka powinna wystawać 
o 1–2 cm poza ujście przetoki.

 7. Przyciąć i ostrożnie umieścić opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ w pozostałym obszarze 
rany. Upewnić się, że opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ bezpośrednio styka się 
z opatrunkiem piankowym V.A.C.® WhiteFoam. Opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ można 
również umieścić bezpośrednio na opatrunku piankowym V.A.C.® WhiteFoam.

 8. Dostosować rozmiar, przyciąć i nałożyć obłożenie, tak aby zakryć cały opatrunek piankowy, 
uwzględniając dodatkowy margines 3–5 cm.

 9. Wyciąć w obłożeniu okrągły otwór o średnicy 2,5 cm BEZPOŚREDNIO nad miejscem, w którym 
znajduje się ujście przetoki.

 10. Nałożyć podkładkę SensaT.R.A.C.™.

 11. Rozpocząć terapię z ustawieniem podciśnienia wynoszącym 125 mmHg lub zgodnym 
z zaleceniem lekarza.

 12. Stosować terapię w trybie ciągłym przez cały czas trwania leczenia.

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4 Rys. 5

Ujście 
przetoki

nieprzy-
wierający 
opatrunek

nieprzy-
wierający 
opatrunek

Opatrunek 
piankowy 
V.A.C.® 
GranuFoam™

Opatrunek 
piankowy 
V.A.C.® 
WhiteFoam

Podkładka 
Sensa-
T.R.A.C.™

Obłożenie 
V.A.C.®

Podkładka 
Sensa-
T.R.A.C.™
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 13. Jeśli po zastosowaniu podciśnienia w przewodzie będzie widoczny wysięk:

a. Na 20 –30 minut zwiększać ustawienie ciśnienia co 25 mmHg, a następnie sprawdzić 
występowanie wysięku.

b. Jeśli wysięk jest nadal widoczny, obserwując przewód, stopniowo zwiększać ciśnienie 
(maksymalnie do poziomu 200 mmHg) do momentu, aż wysięk przestanie być obecny.

c. Jeśli po wykonaniu wszystkich opisanych czynności wysięk nadal jest odprowadzany 
do przewodu, zdjąć opatrunek do stosowania w terapii V.A.C.® i rozważyć ponowne 
założenie. W celu określenia skutecznej techniki zakładania konieczne może być kilkukrotne 
powtórzenie procesu zakładania opatrunku.

d. Pierwszą oznaką rozpoczęcia procesu zamykania się przetoki jest zmniejszenie się objętości 
wysięku.

e. Jeśli określenie skutecznej techniki zakładania opatrunku nie powiedzie się, należy rozważyć 
użycie u pacjenta alternatywnej metody leczenia.

II. Przewlekła przetoka jelitowa – metoda wytwarzania kieszonki

 1. Zasłonić ujście przetoki za pomocą 2–3 warstw gazy z wazeliną.

 2. Dokładnie przepłukać i oczyścić ranę jamy brzusznej zgodnie z zaleceniami lekarza lub 
protokołem placówki medycznej.

 3. Zdjąć warstwy gazy z wazeliną z ujścia przetoki.

 4. Owinąć ujście przetoki gazą z wazeliną w celu odizolowania wysięku od rany. Zamiast gazy 
z wazeliną można rozważyć użycie pierścieni pektynowych, które także nadają się do izolowania 
wysięku od rany.

 5. Zakryć ujście przetoki kawałkiem gazy o wymiarach 2 × 2 w celu zapewnienia tymczasowego 
wchłaniania wysięku w początkowym etapie prowadzenia terapii V.A.C.®.

 6. Zasłonić wszystkie odsłonięte fragmenty jelita lub innych narządów za pomocą kilku warstw 
nieprzywierającego materiału (strona 23).

 7. Przyciąć i ostrożnie umieścić opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ w pozostałym obszarze 
rany. NIE umieszczać pianki na ujściu przetoki ani na innych produktach.

 8. Nałożyć obłożenie na cały opatrunek jamy brzusznej.

 9. Umieścić podkładkę SensaT.R.A.C.™ w środkowej części rany, ale tak, aby nie sąsiadowała 
bezpośrednio z przetoką.

 10. Upewnić się co do szczelności i rozpocząć terapię V.A.C.®.

 11. Oznaczyć na obłożeniu obszar, w którym znajduje się ujście przetoki.

 12. Wyłączyć podciśnienie i poczekać na rozprężenie się pianki.

 13. Bezpośrednio nad gazą o wymiarach 2 × 2 i ujściem przetoki ostrożnie wyciąć otwór w obłożeniu.

 14. Zdjąć gazę o wymiarach 2 × 2, odsłaniając przewlekłą przetokę.

 15. Nałożyć pierścień ochronny lub plastyczną pastę hydrokoloidową na obłożenie, tworząc okrąg 
wokół ujścia przetoki. Delikatnie docisnąć obłożenie wokół przetoki, aby uszczelnić połączenie 
z pierścieniem ochronnym lub plastyczną pastą hydrokoloidową. Sprzyja to skutecznemu 
uszczelnieniu i odizolowaniu wysięku od otaczającej rany.
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 16. Rozpocząć terapię V.A.C.® z ustawieniem ciśnienia na poziomie 100 –125 mmHg lub zgodnym 
z zaleceniem lekarza. Patrzeć, jak pianka ulega ściśnięciu.

 17. Założyć na odsłoniętą przetokę i nałożony pierścień lub pastę dowolny przyrząd stomijny lub 
worek do zbiórki stolca zgodnie ze stosownymi instrukcjami.

 18. Upewnić się, że przyrząd został stabilnie zamocowany, a jego końcówka jest odpowiednio 
uszczelniona.

 19. Stosować terapię w trybie ciągłym przez cały czas trwania leczenia.

 20. Monitorować przyjmowanie i wydalanie.

 21. Instruować pacjenta, zawsze gdy jest to możliwe, o konieczności zgłaszania personelowi potrzeby 
opróżnienia zbiornika V.A.C.®. 



   61

6 – DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERAPII V.A.C.®

TERAPIA V.A.C.® A TERAPIA TLENEM HIPERBARYCZNYM (HBO)

W przypadku poddawania pacjentów zarówno terapii V.A.C.®, jak i regularnej terapii tlenem 
hiperbarycznym osoba prowadząca nadzór nad korzystaniem z komory hiperbarycznej może 
zatwierdzić odłączenie urządzenia terapeutycznego V.A.C.® i zbiornika od przewodu, tak aby zmiany 
ciśnienia zachodzące w komorze dotyczyły również przewodu i opatrunku. W takim przypadku należy 
stosować się do poniższych zaleceń:

UWAGA: Pomostowy opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ zawiera dodatkowe tworzywa 
syntetyczne i może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta w trakcie terapii tlenem hiperbarycznym 
(HBO).

 1. Urządzenia terapeutycznego V.A.C.® nie wolno umieszczać w komorze hiperbarycznej. Urządzenie 
terapeutyczne V.A.C.® nie jest przeznaczone do pracy w tym środowisku ze względu na 
stwarzanie w nim zagrożenia pożarowego. Patrz część Terapia tlenem hiperbarycznym 
(HBO) (strona 13).

 2. Odłączywszy urządzenie terapeutyczne V.A.C.® od opatrunku/zbiornika, należy a) na czas terapii 
HBO zastąpić opatrunek V.A.C.® opatrunkiem wykonanym z materiału dopuszczonego do użytku 
w komorze hiperbarycznej lub b) wykonać czynności opisane poniżej.

 3. Przed odłączeniem zamknąć zacisk na przewodzie opatrunku i zbiornika. Odłączyć przewód 
opatrunku od przewodu zbiornika. 

 4. Otworzyć zacisk przewodu opatrunku i osłonić jego końcówkę suchą gazą. Podczas terapii 
tlenem hiperbarycznym zacisk przewodu podkładki SensaT.R.A.C.™ nie ma być zamknięty 
zaciskiem ani nasadką.

OSTRZEŻENIE:  Nie wolno pozostawiać opatrunku V.A.C.® na ranie, jeśli 
urządzenie terapeutyczne V.A.C.® ma zostać wyłączone na ponad dwie 
godziny. W przypadku wyłączenia terapii na dłużej niż dwie godziny 
należy zdjąć poprzedni opatrunek i przepłukać ranę. Należy wówczas 
założyć nowy opatrunek V.A.C.® z nieotwartego, jałowego opakowania 
i ponownie włączyć terapię V.A.C.® lub zastosować opatrunek 
alternatywny, np. mokrą lub wilgotną gazę, zgodnie z zaleceniami 
lekarza prowadzącego dotyczącymi postępowania w nagłych 
przypadkach.

 5. Po zakończeniu terapii tlenem hiperbarycznym ponownie podłączyć urządzenie terapeutyczne 
V.A.C.® i wznowić terapię. Upewnić się, że nie występuje ucieczka powietrza i że opatrunek 
jest szczelny.
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OPATRUNKI V.A.C.® A DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
• Podczas badań RTG, MRI, fluoroskopii lub badań z użyciem barwników decyzję o zdjęciu 

opatrunku podejmuje radiolog, technik RTG i/lub lekarz prowadzący.

UWAGA: Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) poinformowała pracowników służby 
zdrowia o istnieniu podejrzenia, że promieniowanie RTG wytwarzane podczas badań TK może 
powodować nieprawidłowe działanie niektórych wszczepianych i zewnętrznych elektronicznych 
urządzeń medycznych. U większości poddawanych badaniom TK pacjentów z elektronicznymi 
urządzeniami medycznymi nie występują żadne zdarzenia niepożądane. Niemniej jednak agencja 
otrzymała niewielką liczbę zgłoszeń dotyczących zdarzeń niepożądanych, które mogły być 
spowodowane zakłócaniem przez aparaty TK pracy elektronicznych urządzeń medycznych, takich 
jak stymulatory serca, defibrylatory, stymulatory nerwów oraz wszczepiane i zewnętrzne pompy 
infuzyjne do podawania leków. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków aktualnie bada tę sprawę 
i współpracuje z producentami sprzętu medycznego w celu rozpowszechnienia tych informacji 
w środowisku medycznym.

• Istnieje prawdopodobieństwo zacienienia obszaru rany na obrazach diagnostycznych.

• Opatrunki i podłączone przewody można bezpiecznie pozostawić na miejscu podczas wszystkich 
wymienionych powyżej badań obrazowych.

• W przypadku opatrunku piankowego z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® (jeśli jest 
stosowany) należy mieć na uwadze, że zawarte w nim metaliczne srebro może negatywnie 
wpływać na wizualizację tkanek w niektórych metodach obrazowania.

TERAPIA V.A.C.® A OBRAZOWANIE METODĄ REZONANSU 
MAGNETYCZNEGO (MRI)

Jeśli u pacjenta poddawanego terapii V.A.C.® konieczne jest wykonanie badania MRI, należy 
zastosować się do poniższych wytycznych:

• Urządzenie terapeutyczne V.A.C.® nie jest odporne na działanie pola 
magnetycznego stosowanego w rezonansie magnetycznym (MR). Nie wolno 
umieszczać urządzenia terapeutycznego V.A.C.® w miejscu stosowania rezonansu 
magnetycznego (MR) (patrz część Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego 
(MRI), strony 12–13).

• Umieszczenie urządzenia terapeutycznego V.A.C.® w miejscu działania rezonansu 
magnetycznego (MR) może spowodować obrażenia u pacjenta lub członka personelu opieki 
medycznej, jak również uszkodzenie sprzętu.

• Opatrunki V.A.C.® mogą zazwyczaj pozostawać założone w miejscu stosowania rezonansu 
magnetycznego (MR) z minimalnym ryzykiem dla pacjenta, jednak przerwa w terapii V.A.C.® 
nie może być dłuższa niż dwie godziny.

• Opatrunki piankowe V.A.C.® GranuFoam™ i V.A.C.® WhiteFoam oraz podkładka i przewód 
SensaT.R.A.C.™ nie zawierają metalowych elementów, które wymagałby usunięcia przed 
obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

• Wykazano, iż opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® nie 
stanowi żadnego znanego zagrożenia w środowisku obrazowania metodą rezonansu 
magnetycznego (MRI) (patrz część Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego 
(MRI), strony 12–13).

• Lekarz klinicysta lub radiolog może zdecydować o zdjęciu opatrunku V.A.C.® przed 
obrazowaniem obszaru znajdującego się w pobliżu rany ze względu na potencjalne 
zacienienie obrazów.
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SKŁADANIE ZAMÓWIENIA NA SYSTEM TERAPEUTYCZNY V.A.C.®

Wszystkie systemy terapeutyczne V.A.C.® są wydawane na zlecenie lekarza. W celu zatwierdzenia 
płatnika należy podać poniższe informacje:

• Nazwa produktu: Terapia V.A.C.® firmy KCI, nie dopuszcza się zamienników

• Dokładne położenie i rodzaj rany, która ma być poddawana terapii

• Wymiary rany

• Instrukcje dotyczące podawania leków przed terapią

• Instrukcje dotyczące oczyszczania rany (środek czyszczący, zwykły roztwór soli fizjologicznej 
itp.)

• Ustawienia terapii (tj. tryb przerywany/DPC lub ciągły)

• Ustawienia ciśnienia w mmHg

• Częstość zmiany opatrunku

• Opatrunki do użycia (tj. opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™, opatrunek piankowy 
z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver®, określone opatrunki specjalistyczne lub 
opatrunek piankowy V.A.C.® WhiteFoam)

• Opatrunki pomocnicze do użycia (materiały nieprzywierające (strona 23) lub inne)

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat formularzy upoważnienia wymaganych dla 
niektórych płatników należy odwiedzić stronę internetową www.kci-medical.com.



64  

ZMIANA WARUNKÓW OPIEKI MEDYCZNEJ PACJENTA

• Planowanie wypisu pacjenta rozpoczyna się wkrótce po przyjęciu pacjenta do szpitala. Jeśli 
pacjent poddawany terapii V.A.C.® zostanie zakwalifikowany do zmiany warunków opieki 
medycznej na mniej intensywną z zaleceniem kontynuowania terapii V.A.C.®, należy skontaktować 
się z osobą odpowiedzialną za planowanie wypisu/nadzorowanie procesu leczenia.

• W karcie przeniesienia lub wypisu pacjenta należy uwzględnić wymienione w poprzedniej części 
szczegółowe informacje zlecenia dotyczącego terapii V.A.C.®.

• Przy ocenie możliwości wypisu pacjenta należy uwzględnić aktualne wymiary i stan rany.

• W przypadku zmiany warunków opieki medycznej pacjenta urządzenie terapeutyczne V.A.C.® 
powinno zostać dostarczone przed wypisem lub zostać dostarczone do miejsca opieki 
prowadzonej po zakończeniu fazy leczenia stanów ostrych.

• Pacjentowi nie można przekazać nowego urządzenia bez zatwierdzenia prywatnego 
ubezpieczenia lub placówki.

• Jeśli urządzenie terapeutyczne V.A.C.® przeznaczone do terapii po zakończeniu fazy leczenia 
stanów ostrych nie jest dostępne przy wypisie pacjenta i terapia ma zostać przerwana na więcej 
niż dwie godziny, należy zdjąć opatrunki do stosowania w terapii V.A.C.® przed wypisaniem 
pacjenta. Do momentu aż będzie dostępne urządzenie terapeutyczne V.A.C.® i odpowiednio 
przeszkolony personel przygotowany do ciągłej opieki nad pacjentem, na ranę należy założyć 
opatrunek alternatywny, na przykład mokrą lub wilgotną gazę, zgodnie z zatwierdzoną procedurą 
postępowania w przypadkach nagłych.

• Pacjenta nie należy wypisywać wraz z urządzeniem terapeutycznym V.A.C.®, jeśli lekarz klinicysta 
nie ma pewności co do dostępności odpowiednio przeszkolonego personelu. W takim 
przypadku należy zdjąć opatrunki do stosowania w terapii V.A.C.® i założyć odpowiedni opatrunek 
alternatywny do momentu zapewnienia przez placówkę medyczną przeszkolonego personelu 
i dostarczenia urządzenia terapeutycznego V.A.C.®.

• Informacje na temat kontynuowania terapii pacjenta w warunkach domowych zawiera część 
Uwagi dotyczące rozpoczęcia stosowania terapii V.A.C.® w warunkach domowych 
niniejszych zaleceń (strona 16).

• W razie konieczności uzyskania pomocy należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 
firmy KCI.

KONTAKT Z FIRMĄ KCI

W przypadku pytań lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować  
się z lokalnym przedstawicielem firmy KCI. Można również odwiedzić stronę internetową  
www.kci-medical.com. W przypadku stanów wymagających natychmiastowej pomocy  
medycznej należy dzwonić pod lokalny numer alarmowy.
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7 – PRODUKTY DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO 
STOSOWANIA Z URZĄDZENIEM TERAPEUTYCZNYM V.A.C.® 
I PODKŁADKĄ SENSAT.R.A.C.™
PODSTAWOWE PRODUKTY DO TERAPII V.A.C.®
Przewodnik referencyjny dotyczący produktów do jednorazowego użytku V.A.C.®

Opatrunki V.A.C.®

Zawartość opakowań*

Numery 
kat./liczba 
opatrunków 
w opakowaniu

Opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™, mały rozmiar
1 opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ (10 × 7,5 × 3,2 cm), 1 obłożenie, 
1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 1 linijka do jednorazowego użytku

M8275051/10
M8275051/5

Opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™, średni rozmiar
1 opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ (18 × 12,5 × 3,2 cm), 2 obłożenia, 
1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 1 linijka do jednorazowego użytku

M8275052/10
M8275052/5

Opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™, duży rozmiar
1 opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ (26 × 15 × 3,2 cm), 2 obłożenia, 
1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 1 linijka do jednorazowego użytku

M8275065/5
Opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™, bardzo duży rozmiar (XL)
1 opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ (60 × 30 × 1,5 cm), 5 obłożeń, 
1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 1 linijka do jednorazowego użytku

M8275053/10
M8275053/5

Opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver®, 
mały rozmiar
1 opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® 
(10 × 7,5 × 3,2 cm), 1 obłożenie, 1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 
1 linijka do jednorazowego użytku

M8275098/10
M8275098/5

Opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver®, 
średni rozmiar
1 opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® 
(18 × 12,5 × 3,2 cm), 2 obłożenia, 1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 
1 linijka do jednorazowego użytku

M8275096/10
M8275096/5

* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  W celu otrzymania aktualnego katalogu produktów 
należy skontaktować się z firmą KCI.

Opatrunek V.A.C.® Simplace™, mały rozmiar
2 okrężne opatrunki piankowe V.A.C.® GranuFoam™ (7,5 × 11,5 × 1,75 cm), 
2 obłożenia 3M™ Tegaderm™, 1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 
1 linijka do jednorazowego użytku
Opatrunek V.A.C.® Simplace™, średni rozmiar
2 okrężne opatrunki piankowe V.A.C.® GranuFoam™ (14,5 × 17 × 1,75 cm), 
3 obłożenia 3M™ Tegaderm™, 1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 
1 linijka do jednorazowego użytku
Opatrunek V.A.C.® Simplace™ EX, mały rozmiar
2 okrężne opatrunki piankowe V.A.C.® GranuFoam™ (7,5 × 11,5 × 1,75 cm), 
2 paski obłożenia V.A.C.®, 1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 
1 linijka do jednorazowego użytku
Opatrunek V.A.C.® Simplace™ EX, średni rozmiar
2 okrężne opatrunki piankowe V.A.C.® GranuFoam™ (14,5 × 17 × 1,75 cm), 
2 paski obłożenia i 1 obłożenie V.A.C.®, 1 podkładka SensaT.R.A.C.™ 
z łącznikiem, 1 linijka do jednorazowego użytku

M8275040/10
M8275040/5

M8275046/5

M8275045/5

M8275044/5

Pomostowy opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™
1 opatrunek piankowy (6 × 17 × 1,9 cm), 1 pomostowy opatrunek piankowy 
GranuFoam™ (67 cm) z wbudowaną podkładką SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 
1 perforowane obłożenie z 5 paskami perforowanego obłożenia, 
1 linijka do jednorazowego użytku
Pomostowy opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ XG
2 okrężne opatrunki piankowe V.A.C.® GranuFoam™, 1 pomostowy opatrunek 
piankowy GranuFoam™ (67 cm) z wbudowaną podkładką SensaT.R.A.C.™ 
z łącznikiem, 1 obłożenie, 1 perforowane obłożenie z 5 paskami perforowanego 
obłożenia, 1 linijka do jednorazowego użytku

M8275042/10
M8275042/5

M8275041/10
M8275041/5

Opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver®, 
duży rozmiar
1 opatrunek piankowy z kompleksem srebra V.A.C. GranuFoam Silver® 
(26 × 15 × 3,2 cm), 2 obłożenia, 1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 
1 linijka do jednorazowego użytku

M8275099/10
M8275099/5
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PODSTAWOWE PRODUKTY DO TERAPII V.A.C.® (ciąg dalszy)

Przewodnik referencyjny dotyczący produktów do jednorazowego użytku V.A.C.®

Opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ na rękę
1 opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ w kształcie dłoni z separatorem palców, 
1 mankiet uszczelniający, 1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem

M8275064/5

Opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ na piętę
1 opatrunek piankowy, 2 wyprofilowane opatrunki, 4 paski obłożenia, 
1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 1 linijka do jednorazowego użytku

M8275074/5

Opatrunek piankowy V.A.C.® WhiteFoam, mały rozmiar (tylko pianka)
1 opatrunek piankowy z polialkoholu winylowego (10 × 7,5 × 1 cm)

M6275033/10

Opatrunek piankowy V.A.C.® WhiteFoam, mały rozmiar
1 opatrunek piankowy z polialkoholu winylowego (10 × 7,5 × 1 cm), 1 obłożenie, 
1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 1 linijka do jednorazowego użytku

M8275068/10
M8275068/5

M8275067/10
M8275067/5

Opatrunek piankowy V.A.C.® WhiteFoam, duży rozmiar (tylko pianka)
1 opatrunek piankowy z polialkoholu winylowego (10 × 15 × 1 cm)

M6275034/10

Opatrunek piankowy V.A.C.® WhiteFoam, duży rozmiar
1 opatrunek piankowy z polialkoholu winylowego (10 × 15 × 1 cm), 1 obłożenie, 
1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 1 linijka do jednorazowego użytku

Okrągły opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™
1 perforowany opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ (o średnicy 12,7 cm), 
1 obłożenie, 1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 1 linijka do 
jednorazowego użytku

M8275075/10
M8275075/5

Cienki opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™
1 perforowany opatrunek piankowy V.A.C.® GranuFoam™ (26 × 16 × 1,6 cm), 
2 obłożenia, 1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z łącznikiem, 1 linijka 
do jednorazowego użytku

M8275081/10
M8275081/5

Opatrunki V.A.C.®

Zawartość opakowań*

Numery 
kat./liczba 
opatrunków 
w opakowaniu

* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  W celu otrzymania aktualnego katalogu produktów 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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PODSTAWOWE PRODUKTY DO TERAPII V.A.C.® (ciąg dalszy)

Przewodnik referencyjny dotyczący produktów do jednorazowego użytku V.A.C.®

Łącznik typu „Y” V.A.C.®

Umożliwia podłączenie kilku opatrunków do pojedynczego urządzenia
terapeutycznego V.A.C.®

M6275069/10
M6275069/5

Nasadka przewodu V.A.C.®

Zabezpiecza końcówkę przewodu zbiornika

M6275066/10
M6275066/5

Sama podkładka SensaT.R.A.C.™
1 podkładka SensaT.R.A.C.™ z przewodem, zaciskiem i łącznikiem

M8275057/5

Obłożenie V.A.C.®

1 obłożenie uszczelniające (30,5 × 26 cm)
M6275009/10

Akcesoria systemu V.A.C.®

Zawartość opakowań*

Numery 
kat./liczba 
opatrunków 
w opakowaniu

* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  W celu otrzymania aktualnego katalogu produktów 
należy skontaktować się z firmą KCI.
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PODSTAWOWE PRODUKTY DO TERAPII V.A.C.® (ciąg dalszy)

Przewodnik referencyjny dotyczący produktów do jednorazowego użytku V.A.C.®

Zbiornik V.A.C. ATS® z żelem, o pojemności 1000 ml**
1 zbiornik, przewód, zacisk i łącznik

Zbiornik ActiV.A.C.® z żelem, o pojemności 300 ml
1 zbiornik, przewód, zacisk i łącznik

M8275058/10
M8275058/5

Zbiornik V.A.C. Freedom® z żelem, o pojemności 300 ml
1 zbiornik, przewód, zacisk i łącznik

Zbiornik InfoV.A.C.® z żelem, o pojemności 1000 ml**
1 zbiornik, przewód, zacisk i łącznik

M8275093/5

Zbiornik V.A.C. ATS® z żelem, o pojemności 500 ml
1 zbiornik, przewód, zacisk i łącznik

Zbiornik V.A.C. ATS® bez żelu, o pojemności 500 ml
1 zbiornik, przewód, zacisk i łącznik

Zbiornik InfoV.A.C.® z żelem, o pojemności 500 ml
1 zbiornik, przewód, zacisk i łącznik

M8275063/10
M8275063/5

Zbiornik InfoV.A.C.® bez żelu, o pojemności 500 ml
1 zbiornik, przewód, zacisk i łącznik

M8275071/10
M8275071/5

M6275093/5

320058/10
320058/5

M6275063/10
M6275063/5

M6275071/10
M6275071/5

Zbiorniki V.A.C.®

Zawartość opakowań*

* Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  W celu otrzymania aktualnego katalogu produktów 
należy skontaktować się z firmą KCI.
** Stosowanie zbiorników o pojemności 1000 ml zaleca się jedynie w intensywnej opiece medycznej 
(w warunkach szpitalnych)

Numery 
kat./liczba 
opatrunków 
w opakowaniu
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Indeks

A

Antybiotykoterapia 11, 44

Antybiotykoterapia, zapalenie szpiku 11, 44

B

Biopsja 39, 54

Ból

pacjent z cukrzycą 52

podczas zdejmowania opatrunku 37

ustawienia ciśnienia 19, 20

ustawienia terapii 20

wybór opatrunku piankowego 22

zakażone rany 11

C

Czas trwania leczenia 37

D

Diagnostyka obrazowa 15, 62

Domyślne ustawienie ciśnienia 19

Drenaż

kanały 30

objętość i wygląd 38

przeszczepy siatkowe i sztuczna tkanka 47

ustawienia ciśnienia 19

ustawienia terapii 20

Duże rany

ustawienia ciśnienia 19

ustawienia terapii 20

Dyskomfort

postępowanie 37

ustawienia ciśnienia 19

ustawienia terapii 20

wybór opatrunku piankowego 21, 22

Dysrefleksja autonomiczna 14

E

Efekt unieruchomienia za pomocą szyny 20, 46

F

Funkcja natężenia 20

G

Gojenie się rany 5

wpływ podciśnienia 5

I

Informacje dotyczące rodzajów ran 43
Irygacja roztworem soli fizjologicznej, jako pomoc przy  

zdejmowaniu opatrunku 12

J

Jelito, odsłonięte 45, 58, 59

K

Kanały

technika zakładania 29

ustawienia terapii 20

wybór opatrunku piankowego 22

Kilka ran 27

Kość, odsłonięta 44

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

L

Leczenie bólu 37

Lek przeciwzakrzepowy 9, 10, 40

Ł

Łącznik typu „Y” 27, 67

techniki 27

zmiana 27

M

Maceracja 14, 23, 34, 48, 54

Małe rany

technika zakładania opatrunku 34

ustawienia terapii 20

Miejsce wprowadzenia gwoździ chirurgicznych 32

Monitorowanie stanu ran 11, 30, 45, 46

Monitorowanie terapii V.A.C.® 37

N

Naczynia krwionośne, odsłonięte 6, 8, 15, 22, 43, 44

Nadmierna objętość drenażu

płaty skóry 55

ustawienia ciśnienia 19

Nagłe pogorszenie się stanu rany 39

Narządy, odsłonięte 6, 8, 9, 10, 16, 22, 43, 44, 58, 59

Nerw błędny 14

Nerwy, odsłonięte 6, 8, 11, 15, 16, 22, 43

Nieszczelność

alarm 5

nietrzymanie stolca 33

sprawdzanie 23, 39

Nietrzymanie stolca 33
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Owrzodzenia spowodowane niewydolnością układu żylnego 

(VLU). Patrz Owrzodzenia spowodowane  

niewydolnością układu żylnego

Owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej 7, 50, 51

kwestie kliniczne 52

wybór opatrunku piankowego 22

P

Pacjenci w podeszłym wieku, ustawienia ciśnienia 19

Płaty skóry 55

ustawienia terapii 20, 55

wybór opatrunku piankowego 22

Podciśnienie, wpływ na gojenie się rany 5

Podminowanie 30

ustawienia terapii 20

wybór opatrunku piankowego 22

Podminowanie rany 30

Pogorszenie się stanu rany 39

Pomiary rany 38

Postęp w gojeniu 37

Powięź

uszkodzona 14

Produkty do jednorazowego użytku 21, 65, 66, 67, 68

Przebarwienie rany 15, 40

Przeciwwskazania 8

Przerwanie terapii 37

dysrefleksja autonomiczna 14

klej akrylowy 12

krwawienie 9, 12

podrażnienie skóry wokół rany 14

upośledzenie krążenia 14

zakażone rany 11

zapach z rany 41

Przerwa w terapii 38

Przeszczepy siatkowe 46

Przeszczepy, siatkowe lub z wykorzystaniem sztucznej tkanki 46

technika zakładania opatrunku 47

terapia w trybie ciągłym 20

ustawienia terapii 47

wybór opatrunku piankowego 22

Przetoka jelitowa 14, 57

instrukcje 58

Przetoki 29

wybór opatrunku piankowego 22

Przyrządy ortopedyczne 32

Przyrządy, ortopedyczne 32

Przywieranie opatrunku

leczenie bólu 37

R

Rana przewlekła 54

Rany głębokie, wybór opatrunku piankowego 22

Rany na stopie

technika zakładania opatrunku 31

O

Obłożenie

klej akrylowy 12

mostkowanie 28

ochrona okolicznych tkanek 40

ochrona skóry wokół rany 14

okrężne zakładanie opatrunku 14

opatrunki w przypadku nietrzymania stolca 33

opatrywanie małych ran 34

pogorszenie się stanu rany 39

utrzymywanie szczelności 23

zakładanie 55, 56, 58

zmiany opatrunków 48, 54

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) 12, 62

Obszar wokół rany

małe rany 34

monitorowanie 11, 14

ochrona 14, 40

Oczyszczanie 6, 8
odleżyny 48

owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej 52

rany ostre 43

rany przewlekłe 54

rany, w których doszło do rozejścia się brzegów 45

zapalenie szpiku 11

Oczyszczanie ran 41

Odłączanie od urządzenia terapeutycznego V.A.C.® 25

na czas terapii tlenem hiperbarycznym 13, 61

przed obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego 62

Odleżyny 48

wybór opatrunku piankowego 22

Odnotowywanie daty zmiany opatrunku 11

Odnotowywanie liczby użytych opatrunków 6, 11, 23, 29, 30, 
31, 33, 34

Oparzenia, drugiego stopnia 7, 43

Opatrunek okrężny 14

Opatrunek piankowy. Patrz Opatrunki

Opatrunki 21

technika zakładania

małe rany 34

płaty skóry 56

przeszczepy siatkowe i sztuczna tkanka 47

rany na stopie 31

w przypadku nietrzymania stolca 33

zbliżanie brzegów rany 33

wybór i użytkowanie 22

zapewnianie stabilności 23

zdejmowanie
przed obrazowaniem metodą rezonansu  

magnetycznego 62

przed terapią tlenem hiperbarycznym 61

Opóźnione zamknięcie przez rychłozrost 7

Ostrzeżenia 9

Owrzodzenia spowodowane niewydolnością układu żylnego 52
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Rany okołoodbytnicze, nietrzymanie stolca 33

Rany ortopedyczne 43

Rany ostre 22, 43

Rany pooperacyjne 45, 55

Rany pourazowe 7, 43, 44

Rany powierzchniowe, wybór opatrunku piankowego 22

Rany suche, wybór opatrunku piankowego 22

Rany w okolicy krzyżowo-guzicznej, nietrzymanie stolca 33

Rany w okolicy mostka 20, 46

Rozmiar rany, minimalne zmiany 38

Ruchome struktury anatomiczne 14, 46

ustawienia terapii 20

S

Sprawdzanie stanu płata skóry 55

Standardowe środki ostrożności 6, 13, 24

Stan krążenia 14

Stan odżywienia 39, 48

i ustawienia ciśnienia 19

System terapeutyczny ActiV.A.C.® 17
System terapeutyczny InfoV.A.C.® 17

System terapeutyczny V.A.C.Via™ 17

System V.A.C. ATS® 17

System V.A.C. Freedom® 17

Szczelność

terapia w trybie ciągłym 20

ustawienia ciśnienia 19
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