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Această versiune înlocuiește 

orice altă versiune anterioară. 

Pentru versiunea de revizuire și 

informații de contact, consultați 

coperta a patra a acestor 

îndrumări.

Aceste îndrumări nu au drept 

scop garantarea rezultatelor, 

efectelor sau randamentului 

sistemului de terapie V.A.C.®. 

Acestea constituie recomandări 

cu scopul de a ajuta clinicienii 

să stabilească protocoale de 

tratament specifice pacienților 

individuali. Ca în cazul oricărei 

aplicații, adresați-vă medicului 

curant al pacientului pentru 

a stabili condițiile specifice 

și tratamentul individual și 

respectați toate instrucțiunile de 

utilizare aplicabile și indicațiile de 

pe etichetă pentru utilizarea și 

operarea produsului.

Consultați întotdeauna secțiunile 

acestor îndrumări împreună 

cu instrucțiunile de utilizare, 

cu indicațiile de pe etichetă și 

cu fișa de informații de siguranță 

aplicabile pentru unitatea de 

terapie V.A.C.® specifică și pentru 

tipul de pansament înainte de 

utilizarea unui sistem V.A.C.® la 

un pacient.

În cazul unei urgențe 

medicale, apelați serviciul de 

urgențe local. Dacă aveți orice 

întrebări despre operare sau 

despre utilizare, adresați-vă 

reprezentanței locale KCI. Pentru 

informații suplimentare, vizitați 

www.kci-medical.com.

ATENȚIE: Aceste dispozitive pot 

fi vândute/închiriate numai de 

către un medic sau la comanda 

unui medic.
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INTRODUCERE

Sistemul de terapie Vacuum Assisted Closure® (V.A.C.®) constă dintr-o terapie avansată pentru 
vindecarea plăgilor, care poate fi integrată cu ușurință în practica de vindecare a plăgilor de către 
clinician, contribuind la optimizarea îngrijirii pacienților. Această tehnologie avansată de vindecare 
a plăgilor este completată de unitățile de terapie controlate de microprocesor, de pansamente 
specializate și de asistență tehnică 24/24 și 7/7.

Platforma de terapie V.A.C.® include o gamă de produse: Sistemele de terapie cu presiune negativă 
ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom®, V.A.C.Ulta™ și V.A.C Via™. Aceste sisteme integrate 
de management al plăgilor sunt concepute pentru a crea o atmosferă cu presiune negativă (un vid), 
care contribuie la vindecarea plăgilor prin pregătirea patului plăgii pentru închidere, prin reducerea 
edemului, prin stimularea formării de țesut granular și a perfuzării și prin îndepărtarea exsudatului și 
a materialelor infecțioase.

Componentele sistemului de terapie V.A.C.® funcționează ca un produs integrat pentru a optimiza 
atât efectuarea, cât și beneficiile terapiei cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Se decupează 
la dimensiunile plăgii un pansament din material spongios poliuretanic reticulat cu pori deschiși 
(pansament V.A.C.® GranuFoam™‚ pansament V.A.C. GranuFoam Silver®) sau material spongios din 
alcool polivinilic (pansament V.A.C.® WhiteFoam), apoi se acoperă cu o folie autoadezivă de sigilare 
a plăgilor. Celulele deschise ale materialului spongios permit distribuția egală a presiunii negative 
pe toată suprafața plăgii, în timp ce tubul transferă fluidele acumulate în recipientul V.A.C.®. Unitatea 
de terapie controlată de software aplică presiune negativă asupra patului plăgii. Utilizatorul poate 
selecta terapia cu control continuu sau intermitent/dinamic al presiunii (DPC) din unitatea de terapie, 
în funcție de tipul plăgii și de necesitățile fiecărui pacient. Tehnologia SensaT.R.A.C.™ (Therapeutic 
Regulated Accurate Care, îngrijire terapeutică de precizie regulată) creează, monitorizează 
și contribuie la menținerea presiunii țintă și transmite semnalele către unitatea de terapie. 
Caracteristicile de siguranță ale sistemului de terapie V.A.C.® includ alarme care semnalizează blocarea 
tuburilor, umplerea sau lipsa recipientului, inactivitatea terapiei, nivelul scăzut al bateriei, scurgeri din 
cauza dezetanșării pansamentului și alarma de scădere a presiunii la modelele ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® 
și V.A.C.Ulta™.
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Aceste îndrumări nu conțin proceduri de aplicare sau considerații clinice specifice 
sistemului de terapie V.A.C.Ulta™ produs de KCI atunci când se utilizează modul de terapie 
V.A.C. VeraFlo™ (instilare de soluții topice). Adresați-vă reprezentanței KCI și consultați 
instrucțiunile de utilizare și eticheta specifice produsului pentru îndrumări privind 
utilizarea împreună cu terapia V.A.C. VeraFlo™.

Aceste îndrumări nu conțin proceduri de aplicare sau considerații clinice specifice 
dispozitivului de terapie cu presiune negativă (NPT) produs de KCI pentru managementul 
abdomenului deschis (sistemul de terapie abdominală activă ABThera™). Adresați-vă 
reprezentanței KCI și consultați instrucțiunile de utilizare și eticheta specifice produsului 
pentru îndrumări.

LUCRURI PE CARE TREBUIE SĂ LE REȚINEȚI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII TERAPIEI V.A.C.®

• Asigurați-vă că pacientul/plaga reprezintă un candidat adecvat pentru terapia V.A.C.®.

• Citiți și respectați toate instrucțiunile de utilizare și informațiile despre siguranță care însoțesc 
produsele KCI.

• Asigurați-vă de corectitudinea diagnosticului și rezolvați toate comorbiditățile subiacente 
și asociate.

• Asigurați-vă că ați selectat pansamentul V.A.C.® adecvat și că se utilizează pansamentele V.A.C.® 
corespunzătoare, specifice indicațiilor.

• Nu așezați pansamentele V.A.C.® GranuFoam™ sau V.A.C.® WhiteFoam direct în contact cu 
organele, cu vasele de sânge, cu zonele anastomotice expuse și/sau cu nervii expuși.

• Asigurați debridarea adecvată înainte de tratament.

• Nu fixați pansamentele V.A.C.® strâns în interiorul plăgii; așezați pansamentele ușor în 
interiorul plăgii.

• Asigurați-vă că folia autoadezivă de sigilare a plăgilor este fixată etanș. Sistemele de terapie 
ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® și V.A.C.Ulta™ conțin un detector de scurgeri Seal Check™ care contribuie 
la identificarea scurgerilor.

• Numărați întotdeauna toate bucățile de material spongios utilizate în plagă. Notați cantitatea 
de material spongios și data schimbării pansamentului pe folia autoadezivă de sigilare a plăgilor 
sau pe eticheta cu cantitatea de material spongios, dacă este disponibilă, precum și în foaia 
de observație.

• Țineți terapia V.A.C.® pornită timp de cel puțin 22 de ore într-o perioadă de 24 de ore. Nu lăsați 
pansamentul V.A.C.® în poziție dacă unitatea de terapie este oprită timp de mai mult de două ore 
într-o perioadă de 24 de ore.

• Monitorizați încontinuu, verificați alarmele și răspundeți la acestea.

• La îndepărtarea pansamentului, numărați bucățile de material spongios pe care le scoateți, 
corelați numărul cu cel al bucăților de material spongios introduse anterior în plagă și verificați 
dacă au fost scoase toate bucățile de pansament din material spongios V.A.C.®.

• Dacă nu se observă niciun răspuns sau nicio ameliorare la nivelul plăgii într-un interval de două 
săptămâni, reevaluați planul de tratament.

• Solicitați consiliere/asistență de la reprezentanța locală KCI, dacă este necesar.

• Respectați precauțiile standard.
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INFORMAȚII DESPRE SIGURANȚA SISTEMULUI DE TERAPIE V.A.C.®
Componentele de unică folosință ale sistemului de terapie V.A.C.® sunt furnizate conform indicațiilor 
de pe eticheta asociată a produsului. Recipientele unității de terapie V.A.C.® sunt ambalate steril sau 
cu traseu steril de conducere a fluidelor și nu conțin latex. Toate componentele de unică folosință ale 
sistemului de terapie V.A.C.® sunt numai pentru o singură utilizare. Pentru a asigura utilizarea sigură 
și eficace, pansamentul V.A.C.® GranuFoam™, pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® și pansamentele 
V.A.C.® WhiteFoam trebuie utilizate numai împreună cu unitățile de terapie V.A.C.®.

Reutilizarea componentelor de unică folosință poate conduce la contaminarea plăgii, la infectare 
și/sau la nereușita vindecării plăgii.

Decizia de a utiliza tehnică curată față de tehnică sterilă/aseptică depinde de fiziopatologia plăgii, de 
preferințele medicului/clinicianului și de protocolul instituției.

IMPORTANT: ca în cazul oricărui dispozitiv medical eliberat pe bază de prescripție medicală, 
neconsultarea unui medic, necitirea cu atenție și nerespectarea tuturor instrucțiunilor și informațiilor 
despre siguranță pentru unitățile de terapie și pentru pansamente înainte de fiecare utilizare pot 
conduce la funcționarea necorespunzătoare a produsului și la posibile vătămări grave sau fatale. 
Nu reglați setările unității de terapie și nu efectuați aplicarea terapiei fără îndrumări din partea 
medicului curant sau fără supravegherea acestuia.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Unitățile de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, 
V.A.C. Freedom® și V.A.C.Via™ reprezintă sisteme integrate de management al plăgilor pentru 
utilizare în medii acute, extinse și de îngrijire la domiciliu.

La utilizarea pe plăgi deschise, acestea au rolul de a crea un mediu care contribuie la vindecarea 
plăgilor prin intenție secundară sau terțiară (primară întârziată), prin pregătirea patului plăgii pentru 
închidere, prin reducerea edemului, prin stimularea formării de țesut granular și a perfuzării și prin 
îndepărtarea exsudatului și a materialului infecțios. Tipurile de plăgi deschise includ: plăgi cronice, 
acute, traumatice, subacute și dehiscente, arsuri de gradul doi, ulcere (precum piciorul diabetic, escare 
sau ulcere venoase), lambouri și grefe.

Pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® reprezintă o barieră eficace împotriva pătrunderii bacteriilor și 
poate contribui la reducerea infecțiilor în tipurile de plăgi de mai sus.

Atunci când sunt utilizate în incizii chirurgicale închise, sunt destinate managementului mediului 
inciziilor chirurgicale care continuă să supureze după închiderea prin suturare sau cu copci, prin 
menținerea unui mediu închis și îndepărtarea exsudatului prin aplicarea terapiei cu presiune 
negativă la nivelul plăgilor.
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CONTRAINDICAȚII

• Nu plasați pansamentele din material spongios ale sistemului de terapie V.A.C.® direct 
în contact cu vasele de sânge expuse, cu zonele anastomotice, cu organele expuse sau 
cu nervii expuși.

NOTĂ: Consultați secțiunea Avertizări pentru informații suplimentare privind sângerarea.

• Terapia V.A.C.® este contraindicată pentru pacienți cu:

• malignitate la nivelul plăgii

• osteomielită netratată

NOTĂ: Consultați secțiunea Avertizări pentru informații despre Osteomielită.

• fistule non-enterice și neexplorate

• țesut necrotic cu escare

NOTĂ: Terapia V.A.C.® se poate utiliza după debridarea țesutului necrotic și îndepărtarea 
completă a escarelor.

• sensibilitate la argint (doar în cazul pansamentului V.A.C. GranuFoam Silver®)
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AVERTIZĂRI

Sângerare: cu sau fără utilizarea terapiei V.A.C.®, anumiți pacienți prezintă risc crescut de apariție 
a complicațiilor legate de sângerare. Următoarele tipuri de pacienți prezintă risc crescut de sângerare 
care, dacă nu este controlată, ar putea fi în mod potențial fatală:

• Pacienții care au vase de sânge slăbite sau friabile sau organe în sau în jurul plăgii din 
următoarele cauze, neexhaustiv:

• suturarea vasului de sânge (anastomoze native sau grefe)/organului

• infecție

• traumatism

• iradiere

• Pacienții fără hemostază adecvată a plăgii

• Pacienții cărora li s-au administrat anticoagulante sau inhibitori plachetari

• Pacienții care nu au acoperire adecvată cu țesut peste structurile vasculare 
 
Dacă terapia V.A.C.® este prescrisă pentru pacienți care prezintă risc crescut de 
apariție a complicațiilor legate de sângerare, aceștia trebuie tratați și monitorizați 
într-un mediu considerat corespunzător de către medicul curant. 
 
Dacă în timpul terapiei V.A.C.® apare sângerare activă brusc sau în cantități mari 
sau dacă se observă sânge vizibil (roșu aprins) în tub sau în recipient, opriți 
imediat terapia V.A.C.®, lăsați pansamentul pe loc, luați măsuri pentru oprirea 
sângerării și solicitați imediat asistență medicală de urgență. Unitățile de terapie și 
pansamentele V.A.C.® nu trebuie utilizate pentru a împiedica, a reduce la minimum 
sau a opri sângerarea vasculară.

• Protejarea vaselor și organelor: toate vasele expuse sau superficiale și organele din 
interiorul sau din jurul plăgii trebuie acoperite complet și protejate înainte de administrarea 
terapiei V.A.C.®. 
 
Asigurați-vă întotdeauna că pansamentele din material spongios V.A.C.® nu intră în contact 
direct cu vasele sau cu organele. Utilizarea unui strat gros de țesut natural trebuie să asigure 
cea mai eficientă protecție. Dacă nu este disponibil un strat gros de țesut natural sau dacă 
acest lucru nu este posibil chirurgical, se poate lua în considerare alternativa unor straturi 
multiple de material neaderent (pagina 23), în cazul în care medicul curant consideră că 
acesta asigură o barieră protectoare completă. Dacă se utilizează materiale neaderente 
(pagina 23), asigurați-vă că acestea sunt fixate astfel încât poziția lor de protecție să fie 
menținută pe întreaga durată a terapiei. 
 
De asemenea, trebuie luate în considerare setarea de presiune negativă și modul de terapie 
utilizate la inițierea terapiei. 
 
Trebuie procedat cu atenție în tratarea plăgilor mari, deoarece acestea pot conține vase 
ascunse, care pot fi dificil de identificat. Pacientul trebuie monitorizat cu atenție pentru 
a observa dacă prezintă sângerări, într-un mediu de îngrijire considerat adecvat de către 
medicul curant.
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• Vase de sânge infectate: infecția poate eroda vasele de sânge și poate slăbi peretele 
vascular, ceea ce poate crește predispoziția la deteriorarea vaselor prin frecare sau prin 
manevrare. Vasele de sânge infectate prezintă risc de complicații, inclusiv sângerare, 
care, dacă nu este controlată, ar putea fi în mod potențial fatală. Trebuie să se 
acorde o atenție deosebită la aplicarea terapiei V.A.C.® în imediata apropiere 
a vaselor de sânge infectate sau a celor potențial infectate. (Consultați secțiunea 
Protejarea vaselor și organelor de mai sus.) Pacientul trebuie monitorizat cu atenție, 
pentru a observa dacă prezintă sângerări, într-un mediu de îngrijire considerat adecvat de 
către medicul curant.

• Hemostază, anticoagulante și inhibitori ai agregării plachetare: pacienții fără 
hemostaza adecvată a plăgii prezintă un risc crescut de sângerare care, dacă nu este 
controlată, ar putea fi în mod potențial fatală. Acești pacienți trebuie tratați și monitorizați 
într-un mediu de îngrijire considerat adecvat de către medicul curant. 
 
Trebuie procedat cu atenție în tratarea pacienților cărora li se administrează doze de 
anticoagulante sau de inhibitori ai agregării plachetare, considerate factori de creștere a riscului 
de sângerare (în funcție de tipul și de complexitatea plăgii). De asemenea, trebuie luate în 
considerare setarea de presiune negativă și modul de terapie utilizate la inițierea terapiei.

• Agenți hemostatici aplicați la locul plăgii: este posibil ca agenții hemostatici nesuturați 
(de exemplu ceară de os, burete de gelatină absorbabil sau spray de etanșare a plăgii), dacă 
se sfărâmă, să crească riscul de sângerare care, dacă nu este controlată, ar putea fi în mod 
potențial fatală. Protejați împotriva dislocării acestui tip de agenți. De asemenea, trebuie luate 
în considerare setarea de presiune negativă și modul de terapie utilizate la inițierea terapiei.

• Margini ascuțite: fragmentele de oase sau marginile ascuțite ar putea perfora barierele 
protectoare, vasele sau organele, provocând vătămări. Orice vătămare ar putea provoca 
sângerare, care, dacă nu este controlată, ar putea fi în mod potențial fatală. Fiți atenți la 
posibila schimbare a poziției relative a țesuturilor, a vaselor sau a organelor de la nivelul 
plăgii, care ar putea crește posibilitatea de contact cu margini ascuțite. Marginile ascuțite sau 
fragmentele de os trebuie acoperite sau eliminate din zona plăgii, pentru a le împiedica să 
perforeze vasele de sânge sau organele înainte de aplicarea terapiei V.A.C.®. Acolo unde este 
posibil, neteziți complet și acoperiți orice margini rămase, pentru a scădea riscul de vătămări 
grave sau fatale în cazul în care se produce deplasarea structurilor. Îndepărtați cu atenție 
componentele pansamentului din plagă, astfel încât țesutul plăgii să nu fie vătămat de 
marginile ascuțite neprotejate.

Recipient de 1000 ml: NU UTILIZAȚI recipientul de 1000 ml la pacienții cu risc ridicat de 
sângerare sau la pacienții care nu pot tolera o pierdere mare de volum de fluide, inclusiv 
copii și persoane în vârstă. Luați în considerare dimensiunea și greutatea pacientului, starea 
pacientului, tipul plăgii, capacitatea de monitorizare și mediul de îngrijire atunci când utilizați acest 
recipient. Acest recipient este recomandat numai pentru utilizare în mediul de îngrijire acută (spital).



   11

Plăgi infectate: plăgile infectate trebuie monitorizate cu atenție și este posibil să necesite schimbări 
mai frecvente ale pansamentului decât plăgile neinfectate, în mod dependent de factori precum 
starea plăgii și obiectivele tratamentului. Consultați instrucțiunile de aplicare a pansamentelor 
(care pot fi găsite în cutiile pansamentelor V.A.C.®), pentru detalii privind frecvența de schimbare 
a pansamentului. La fel ca pentru orice tratament al plăgilor, clinicienii și pacienții/personalul de 
îngrijire trebuie să monitorizeze frecvent plaga pacientului, țesutul perilezional și exsudatul, pentru 
semne de infecție, agravarea infecției sau alte complicații. Unele semne de infecție sunt: febră, 
sensibilitate, roșeață, tumefiere, prurit, erupție cutanată, temperatură crescută la nivelul plăgii sau în 
jurul plăgii, secreții purulente sau miros puternic. Infecțiile pot fi grave și pot conduce la complicații 
precum: durere, disconfort, febră, cangrenă, șoc toxic, șoc septic și/sau vătămare fatală. Unele semne 
sau complicații ale infecției sistemice sunt: greață, vărsături, diaree, cefalee, amețeală, leșin, faringită 
cu inflamația membranelor mucoase, dezorientare, febră ridicată, hipotensiune refractară și/sau 
ortostatică sau eritrodermie (o erupție asemănătoare cu cea provocată de arsurile solare). Dacă 
există vreun semn privind instalarea infecției sistemice sau avansarea infecției la locul 
plăgii, contactați imediat medicul curant, pentru a stabili dacă terapia V.A.C.® trebuie 
întreruptă. Pentru infecții ale plăgii legate de vasele de sânge, consultați și secțiunea intitulată 
Vase de sânge infectate.

Plăgi infectate cu pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver®: în cazul unei infecții clinice, 
pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® nu este conceput pentru a înlocui utilizarea terapiei sistemice 
sau a oricăror altor regimuri de tratament antiinfecțios. Pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® poate fi 
utilizat pentru a asigura o barieră împotriva pătrunderii bacteriilor.

Osteomielită: terapia V.A.C.® NU trebuie inițiată pe o plagă cu osteomielită netratată. Trebuie 
acordată atenție debridării minuțioase a întregului țesut necrotic, neviabil, inclusiv a osului infectat 
(dacă este necesar), precum și terapiei antibiotice adecvate. Protejați osul intact cu un singur strat de 
material neaderent (pagina 23).

Protejați tendoanele, ligamentele și nervii: tendoanele, ligamentele și nervii trebuie protejate 
pentru a evita contactul direct cu pansamentele din material spongios V.A.C.®. Aceste structuri pot fi 
acoperite cu țesut natural sau cu material neaderent (pagina 23), pentru a contribui la reducerea la 
minimum a riscului de deshidratare sau de vătămare.

Plasarea materialului spongios: utilizați întotdeauna pansamente V.A.C.® din pachete sterile, care 
nu au fost deschise sau deteriorate. Nu plasați niciun pansament din material spongios în tuneluri 
oarbe/neexplorate. Pansamentul V.A.C.® WhiteFoam poate fi mai adecvat pentru utilizarea în tuneluri 
explorate. Nu forțați pansamentele din material spongios în nicio zonă a plăgii, deoarece acest 
lucru poate vătăma țesutul, poate modifica aplicarea de presiune negativă sau poate împiedica 
îndepărtarea exsudatului și a materialului spongios. Numărați întotdeauna toate bucățile de material 
spongios utilizate în plagă. Notați cantitatea de material spongios și data schimbării pansamentului 
pe folia autoadezivă de sigilare a plăgilor sau pe eticheta cu cantitatea de material spongios, dacă este 
disponibilă, precum și în foaia de observație.

Pansamentele din material spongios V.A.C.® sunt radiotransparente și nu sunt detectabile 
cu raze X.
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Scoaterea bucăților de material spongios: pansamentele din material spongios V.A.C.® nu sunt 
bioabsorbabile. Numărați întotdeauna toate bucățile de material spongios îndepărtate din 
plagă și asigurați-vă că numărul de bucăți de material spongios îndepărtate este același 
cu numărul de bucăți de material spongios utilizate în plagă. Materialul spongios lăsat în 
plagă un timp mai îndelungat decât perioada recomandată poate favoriza dezvoltarea țesutului în 
materialul spongios, poate crea dificultăți în îndepărtarea materialului spongios din plagă sau poate 
conduce la infecții sau la alte evenimente adverse. Dacă pansamentul se lipește de plagă, luați în 
considerare următoarele: introduceți apă sterilă sau soluție salină normală în pansament, așteptați 
15 – 30 de minute, apoi îndepărtați ușor pansamentul din plagă. Indiferent de modalitatea de 
tratament, sfărâmarea țesutului granular nou în timpul oricărei schimbări a pansamentului poate avea 
drept rezultat sângerarea la locul plăgii. Se poate observa o sângerare minoră, considerată previzibilă. 
Cu toate acestea, pacienții care prezintă risc crescut de sângerare, conform descrierii de la pagina 9, 
prezintă un potențial de sângerare mai gravă de la locul plăgii. Ca măsură de precauție, luați în 
considerare utilizarea V.A.C.® WhiteFoam sau a materialului neaderent (pagina 23) sub pansamentul 
V.A.C.® GranuFoam™ pentru a contribui la reducerea la minimum a potențialului de sângerare la 
îndepărtarea pansamentului pentru acești pacienți. Dacă apare o sângerare semnificativă, 
întrerupeți imediat utilizarea sistemului de terapie V.A.C.®, luați măsuri pentru a opri 
sângerarea și nu îndepărtați pansamentul din material spongios până când nu vă adresați 
medicului curant sau chirurgului. Nu reluați utilizarea sistemului de terapie V.A.C.® până 
când nu se realizează o hemostază adecvată și până când pacientul nu încetează să mai 
prezinte risc de sângerare continuă.

Lăsați sistemul de terapie V.A.C.® pornit: nu lăsați niciodată un pansament V.A.C.® în poziție 
fără terapie V.A.C.® activă timp de peste două ore. Dacă terapia este oprită timp de peste două ore, 
îndepărtați pansamentul vechi și irigați plaga. Fie aplicați un pansament V.A.C.® nou dintr-un pachet 
steril nedeschis și reporniți terapia V.A.C.®, fie aplicați un pansament alternativ conform indicației 
medicului curant.

Adeziv acrilic: folia autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® are un înveliș din adeziv acrilic, care 
poate prezenta un risc de reacție adversă la pacienții care sunt alergici sau hipersensibili la adezivi 
acrilici. Dacă un pacient prezintă o alergie sau o hipersensibilitate cunoscută la astfel de adezivi, nu 
utilizați sistemul de terapie V.A.C.®. Dacă apare orice semn de reacție alergică sau de hipersensibilitate, 
precum roșeață, tumefiere, erupție cutanată, urticarie sau prurit semnificativ, întrerupeți utilizarea și 
adresați-vă imediat unui medic. Dacă apar spasmul bronșic sau semne mai grave de reacție alergică, 
solicitați imediat asistență medicală.

Defibrilare: dacă este necesară defibrilarea în zona plasării pansamentului, îndepărtați pansamentul 
V.A.C.®. Neîndepărtarea pansamentului poate inhiba transmiterea de energie electrică și/sau 
resuscitarea pacientului.

Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) – unitatea de terapie V.A.C.®: unitatea de 
terapie V.A.C.® este nesigură în mediu de rezonanță magnetică (RM). Nu duceți unitatea de 
terapie V.A.C.® în mediu RM.
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Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) – pansamente V.A.C.®: pansamentele V.A.C.® pot 
rămâne în general pe corpul pacientului, cu risc minim într-un mediu RM, presupunând că utilizarea 
sistemului de terapie V.A.C.® nu este întreruptă pe o perioadă mai mare de două ore (consultați secțiunea 
Menținerea terapiei V.A.C.® pornite). S-a demonstrat că pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® nu 
prezintă niciun risc cunoscut într-un mediu RM, în următoarele condiții de utilizare:

• câmp magnetic static de 3 Tesla sau mai puțin,

• câmp gradient spațial de 720 Gauss/cm sau mai puțin și

• rată de absorbție specifică (SAR) maximă pentru întregul corp de 3 W/kg pentru 15 minute 
de scanare.

Testarea non-clinică în condiții identice a produs o creștere de temperatură <0,4°C. Calitatea imaginii 
prin RM poate fi compromisă dacă zona de interes se află în aceeași zonă sau relativ aproape de 
poziția pansamentului V.A.C. GranuFoam Silver®.

Terapie cu oxigen hiperbaric (HBO): nu duceți unitatea de terapie V.A.C.® într-o cameră cu oxigen 
hiperbaric. Unitatea de terapie V.A.C.® nu este destinată pentru acest mediu și trebuie considerată 
un pericol de incendiu. După deconectarea unității de terapie V.A.C.®, fie (i) înlocuiți pansamentul 
V.A.C.® cu un alt material compatibil HBO în timpul tratamentului hiperbaric, fie (ii) acoperiți capătul 
neprins cu cleme al tubului pansamentului V.A.C.® cu tifon umed. Pentru terapia HBO, tubul V.A.C.® nu 
trebuie prins cu cleme. Nu lăsați niciodată un pansament V.A.C.® în poziție fără terapie V.A.C.® activă 
timp de peste două ore (consultați secțiunea Menținerea terapiei V.A.C.® pornite).

NOTĂ: Pansamentul conector V.A.C.® GranuFoam™ conține materiale sintetice suplimentare, care pot 
reprezenta un risc în timpul terapiei HBO.

PRECAUȚII

Precauții standard: pentru a reduce riscul de transmitere a agenților patogeni transmisibili 
hematogen, aplicați precauțiile standard pentru controlul infecției la toți pacienții, conform 
protocolului instituției, indiferent de diagnosticul pacienților sau de stadiul presupus al infecției 
acestora. În plus față de mănuși, utilizați halat și ochelari de protecție, atunci când este probabilă 
expunerea la fluidele corporale.

Incizii chirurgicale închise: pentru beneficii maxime, sistemul de terapie V.A.C.® trebuie aplicat 
imediat după intervenția chirurgicală, pentru a curăța plăgile închise chirurgical. Acesta va fi aplicat 
în mod continuu timp de minimum două zile până la maximum șapte zile. Sistemele de terapie 
ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS® și V.A.C. Freedom® pot fi transferate la domiciliu împreună cu 
pacientul; cu toate acestea, toate schimbările pansamentului trebuie efectuate sub supraveghere 
medicală directă.

Sistemul de terapie V.A.C.® nu este eficace în cazul complicațiilor asociate cu următoarele afecțiuni:

• ischemie la nivelul sau în zona inciziei

• infecție netratată sau tratată inadecvat

• hemostază inadecvată a inciziei

• celulită la nivelul zonei inciziei
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Terapia V.A.C.® continuă față de terapia intermitentă/DPC: se recomandă de preferință 
terapia V.A.C.® continuă față de terapia intermitentă/DPC pentru structuri instabile, precum un 
perete toracic instabil sau fascie neintactă, pentru a contribui la reducerea la minimum a mișcării și la 
stabilizarea patului plăgii. De asemenea, terapia continuă se recomandă în general pentru pacienții 
care prezintă risc crescut de sângerare, plăgi cu exsudat abundent, lambouri și grefe recente și plăgi 
cu fistule enterice acute.

Dimensiunea și greutatea pacientului: la prescrierea terapiei V.A.C.®, trebuie luate în considerare 
dimensiunea și greutatea pacientului. Sugarii, copiii, unii pacienți de talie mică și pacienții în vârstă 
trebuie monitorizați cu atenție, pentru a se observa dacă pierd lichide și dacă se deshidratează. De 
asemenea, pacienții cu plăgi cu exsudat abundent sau cu plăgi întinse în comparație cu dimensiunea 
și cu greutatea corporală trebuie monitorizați cu atenție, deoarece prezintă risc de pierdere excesivă 
de lichide și de deshidratare. În timpul monitorizării secreției de fluide, luați în considerare volumul de 
fluide atât din tub, cât și din recipient.

Vătămarea măduvei spinării: în cazul în care un pacient manifestă disreflexie autonomă (schimbări 
bruște ale tensiunii arteriale sau ale ritmului cardiac ca răspuns la stimularea sistemului nervos 
simpatic), întrerupeți terapia V.A.C.® pentru a contribui la reducerea la minimum a stimulării senzoriale 
și solicitați imediat asistență medicală.

Bradicardie: pentru a reduce la minimum riscul de bradicardie, terapia V.A.C.® nu trebuie plasată în 
apropierea nervului vag.

Fistule enterice: plăgile cu fistule enterice necesită precauții speciale pentru a optimiza 
terapia V.A.C.®. Nu se recomandă utilizarea terapiei V.A.C.® atunci când managementul sau izolarea 
efluentului fistulei enterice reprezintă singurul obiectiv al terapiei.

Protejarea tegumentului perilezional: luați în considerare utilizarea unui preparat protector 
al barierei tegumentare, pentru a proteja tegumentul perilezional. Nu permiteți suprapunerea 
materialului spongios pe pielea intactă. Protejați pielea fragilă/friabilă din jurul plăgii cu folie 
autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® suplimentară, cu peliculă hidrocoloidală sau cu altă 
peliculă transparentă.

• Straturile multiple de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® pot scădea rata de 
transmisie a vaporilor de umezeală, care poate crește riscul de macerare.

• Dacă apar orice semne de iritație sau de sensibilitate la folia autoadezivă de sigilare 
a plăgilor, la materialul spongios sau la ansamblul tubului, întrerupeți utilizarea și adresați-vă 
unui medic.

• Pentru a evita traumatizarea tegumentului perilezional, nu trageți și nu întindeți folia 
autoadezivă de sigilare a plăgilor peste pansamentul din material spongios în timpul 
aplicării acesteia.

• Trebuie să se acorde o atenție deosebită în cazul pacienților cu etiologii neuropate sau cu 
probleme ale sistemului circulator.

Aplicarea pansamentului circumferențial: evitați utilizarea pansamentelor circumferențiale, 
cu excepția situațiilor în care este prezentă anasarca sau în care extremitățile sunt excesiv de 
umede, unde poate fi necesară o tehnică de folie autoadezivă circumferențială de sigilare a plăgilor, 
pentru a crea și a menține etanșarea. Luați în considerare utilizarea mai multor bucăți mici de folie 
autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® în locul unei bucăți continue, pentru a reduce la minimum 
riscul de scădere a circulației distale. Trebuie să procedați cu atenție sporită pentru a nu întinde sau 
trage folia autoadezivă de sigilare a plăgilor la fixarea acesteia; lăsați-o să se atașeze liber și stabilizați 
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marginile cu o învelitoare elastică, dacă este necesar. Atunci când se utilizează aplicații cu folie 
autoadezivă circumferențială de sigilare a plăgilor, este deosebit de important să se palpeze sistematic 
și recurent pulsurile distale și să se evalueze starea circulatorie distală. Dacă se suspectează probleme 
ale sistemului circulator, întrerupeți terapia, îndepărtați pansamentul și adresați-vă unui medic curant.

Abateri ale presiunii unității de terapie V.A.C.®: în cazuri rare, blocajele tubului din unitatea 
de terapie V.A.C.® pot avea drept rezultat abateri scurte ale vidului la presiune negativă de peste 
250 mmHg. Rezolvați imediat stările de alarmă. Consultați ghidul de utilizare a unității de terapie sau 
contactați reprezentantul KCI pentru informații suplimentare.

PRECAUȚII SUPLIMENTARE PENTRU PANSAMENTUL V.A.C. GRANUFOAM SILVER®

Soluții topice sau agenți topici: atunci când utilizați pansamentului V.A.C. GranuFoam Silver®, 
nu utilizați soluții topice sau agenți topici care pot avea interacțiuni adverse cu argintul. De exemplu, 
soluțiile saline pot compromite eficacitatea pansamentului V.A.C. GranuFoam Silver®.

Strat de protecție: pentru eficacitate maximă, pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® trebuie 
aplicat direct pe suprafața plăgii, pentru a îmbunătăți contactul optim al țesutului cu interfața 
material spongios/argint. Cu toate acestea, la fel ca în cazul tuturor pansamentelor din material 
spongios V.A.C.®, pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® nu trebuie plasat în contact direct cu vasele 
de sânge expuse, cu zonele anastomotice, cu organele expuse sau cu nervii expuși (consultați 
secțiunea despre Protejarea vaselor și organelor). Se pot plasa straturi neaderente intermediare 
(pagina 23) între pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® și suprafața plăgii; cu toate acestea, aceste 
produse pot compromite eficacitatea pansamentului V.A.C. GranuFoam Silver® în zona acoperită de 
stratul neaderent.

Electrozi sau gel conductor: nu permiteți ca pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® să intre în 
contact cu electrozii EKG sau cu alți electrozi sau cu geluri conductoare în timpul monitorizării 
electronice sau atunci când se efectuează măsurători electronice.

Imagistică diagnostică: pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® conține argint metalic, care poate 
împiedica vizualizarea cu anumite modalități de imagistică.

Componentele pansamentului: pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® conține argint elementar 
(10%) ca formulă de eliberare susținută. Aplicarea de produse care conțin argint poate provoca 
schimbarea temporară a culorii țesutului.

În plus față de aceste avertizări și precauții generale pentru terapia V.A.C.®, există avertizări 
și precauții suplimentare pentru anumite pansamente V.A.C.® și unități de terapie V.A.C.® 
specializate. Consultați instrucțiunile specifice de utilizare a produsului și etichetele 
acestuia înainte de aplicare.
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CONSIDERAȚII PENTRU TRANSFERUL TERAPIEI V.A.C.® ÎN ÎNGRIJIREA LA DOMICILIU

AVERTISMENT: Pacienții cu risc crescut de complicații de sângerare 
trebuie tratați și monitorizați într-un mediu de îngrijire considerat 
adecvat de către medicul curant.

În plus față de contraindicațiile, avertizările și precauțiile pentru utilizarea terapiei V.A.C.®, luați în 
considerare următoarele aspecte înainte de a prescrie terapia V.A.C.® pentru utilizare în mediul de 
îngrijire la domiciliu.

• Situația pacientului:

• starea clinică (hemostază adecvată și un risc scăzut de sângerare activă și/sau abundentă 
la locul plăgii)

• mediul de la domiciliu (pacient sau membru al familiei/personal de îngrijire capabil să 
citească și să înțeleagă etichetele privind siguranța, să răspundă la alarme, să respecte 
instrucțiunile de utilizare)

• Plaga pacientului:

• trebuie evaluată pentru a se observa existența vaselor de sânge expuse, a zonelor 
anastomotice, a organelor expuse și a nervilor expuși. Trebuie să existe o protecție 
adecvată (consultați Protejarea vaselor și organelor din secțiunea Avertizări).

• Dimensiunea recipientului sistemului de terapie V.A.C.®:

• recipientul de 1000 ml NU este destinat utilizării la domiciliu.

• Etichete:

• medicul prescriptor și clinicianul trebuie să cunoască materialele cu instrucțiuni 
pentru terapia V.A.C.® care însoțesc la domiciliu ambalajele pentru unitatea de terapie 
și pansamente.

• Împreună cu unitatea de terapie, se furnizează un dosar cu informații. Medicul 
prescriptor și/sau clinicianul trebuie să analizeze cu atenție aceste materiale împreună 
cu pacientul și cu personalul de îngrijire pentru pacient.

• KCI oferă programe de pregătire la locul de muncă și de instruire pentru utilizarea 
terapiei V.A.C.®. Adresați-vă reprezentanței locale KCI sau vizitați www.kci-medical.com.

Dacă aveți întrebări privind plasarea sau utilizarea adecvată a terapiei V.A.C.®, consultați aceste 
Îndrumări clinice pentru terapia V.A.C.®, pentru instrucțiuni mai detaliate sau contactați reprezentanța 
clinică KCI locală. Pentru informații suplimentare și pentru cele mai recente adăugiri, consultați site-ul 
web al KCI la adresa www.kci-medical.com.
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GAMA DE UNITĂȚI DE TERAPIE V.A.C.®
Aceste Îndrumări clinice pentru terapia V.A.C.® sunt destinate utilizării împreună cu sistemele de 
terapie V.A.C.®. Cu toate acestea, nu toate unitățile de terapie au aceleași caracteristici și nu toate 
necesită aceleași îndrumări. Toate sistemele de terapie V.A.C.® utilizează electrodul SensaT.R.A.C.™. 
Pentru instrucțiuni de operare, consultați manualul de utilizare și/sau ghidul rapid de referință al 
produsului specific.

Sistemul de terapie ActiV.A.C.®   Sistemul de terapie InfoV.A.C.®

Sistemul de terapie V.A.C. ATS®    Sistemul de terapie V.A.C. Freedom®

Anumite indicații, contraindicații, avertizări și precauții unice pot fi aplicabile produselor 
individuale din gama de dispozitive V.A.C.®. Pentru informații suplimentare, consultați 
eticheta fiecărui produs și materialele cu instrucțiuni.

Sistemul de terapie V.A.C.Ulta™ 
(doar în modul de terapie V.A.C.®) Sistemul de terapie V.A.C.Via™
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1 – SISTEMUL DE TERAPIE V.A.C.®

SETĂRILE DE PRESIUNE ALE SISTEMULUI DE TERAPIE V.A.C.®
Setările pentru terapie din aceste îndrumări constituie recomandări generale. Puteți varia setările de 
presiune pentru a optimiza terapia V.A.C.® în funcție de necesitățile pacientului individual, de indicația 
medicului sau de îndrumarea unui clinician specialist.

Reglarea setărilor de presiune

Pentru setările de presiune recomandate pentru tipuri de plăgi specifice, consultați secțiunea privind 
recomandările specifice tipului de plagă (paginile 43 – 60).

Setarea implicită pentru terapia V.A.C.® este de 125 mmHg în regim continuu, însă aceste 
setări pot fi individualizate în funcție de necesitățile pacientului.

Luați în considerare creșterea treptată a setării de presiune a terapiei V.A.C.® cu câte 
25 mmHg în următoarele situații:

• drenaj excesiv

• plăgi de volum mare

• pansament(e) V.A.C.® WhiteFoam aflate în plagă sau în zone tunelizate

• o etanșare slabă (consultați Menținerea etanșării, pagina 24)

Setarea de presiune a terapiei V.A.C.® poate fi scăzută treptat cu câte 25 mmHg în 
următoarele situații:

• extreme de vârstă

• stare nutrițională compromisă

• risc de sângerare excesivă (de exemplu pacienți care efectuează tratament cu anticoagulante)

• problemă a sistemului circulator (de exemplu boală vasculară periferică)

• dezvoltarea de țesut granular în exces

• durere sau disconfort neameliorate cu analgezicele adecvate

• echimoză perilezională sau echimoză la nivelul patului plăgii
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Terapia continuă față de terapia intermitentă/DPC

Terapia continuă este recomandată în timpul primelor 48 de ore pentru toate tipurile de plăgi. Terapia 
intermitentă/DPC poate fi utilizată după încheierea acestei perioade de 48 de ore. Unii pacienți pot 
avea mai multe beneficii dacă se aplică terapia continuă pe toată durata tratamentului. Efectuarea 
terapiei continue după primele 48 de ore este recomandată atunci când:

• pacienții prezintă un risc crescut de sângerare

• pacienții manifestă un disconfort semnificativ în timpul terapiei intermitente/DPC

• menținerea etanșării este dificilă (de exemplu în cazul plăgilor perianale sau la nivelul degetelor 
de la picioare)

• există tuneluri sau zone erodate, deoarece terapia continuă contribuie la menținerea plăgii 
închise, la colabarea marginilor și la stimularea formării de țesut granular (consultați tehnica de 
tunelizare, pagina 29)

• există un drenaj abundent al plăgii după primele 48 de ore (este mai bine să așteptați până ce 
drenajul scade înainte de a efectua trecerea la modul intermitent/DPC)

• există grefe sau lambouri și trebuie să se prevină deplasarea acestora

• este necesar un efect de contenție (de exemplu în plăgile sternale sau abdominale)

Tabelul 1.1: Setări de terapie recomandate 

Caracteristica de intensitate

Intensitatea se referă la rapiditatea cu care se atinge presiunea țintă după inițierea fiecărui ciclu 
terapeutic. Cu cât setarea pentru intensitate este mai mică, cu atât mai mult va dura până la atingerea 
presiunii țintă. Se recomandă ca pacienții care nu au mai beneficiat de acest tratament să înceapă cu 
setarea cea mai joasă a intensității, deoarece aceasta permite o creștere mai lentă, mai lină a presiunii 
negative și a compresiei determinate de materialul spongios la nivelul plăgii. Intensitatea poate 
rămâne la setarea cea mai joasă pe tot parcursul tratamentului, pentru a crește confortul pacientului, 
în special la utilizarea terapiei intermitente/DPC. Setările de intensitate ridicată sunt recomandate 
pentru plăgile de dimensiuni mai mari, pentru a crea/menține etanșarea.

Caracteristicile plăgii Mod continuu Mod intermitent/
DPC

Aplicarea di�cilă a pansamentului
Lambouri
Exsudat abundent
Grefe
Plăgi dureroase
Tuneluri sau eroziune
Structuri instabile
Exsudat minim
Plăgi de dimensiune mare
Plăgi de dimensiune mică
Oprirea evoluției
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PANSAMENTE, RECIPIENTE ȘI COMPONENTE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ V.A.C.®

Pentru utilizarea împreună cu unitățile de terapie V.A.C.® sunt disponibile un număr de pansamente 
și de accesorii V.A.C.®. Acestea includ recipiente, tuburi, folii autoadezive de sigilare a plăgilor, 
pansamente din material spongios și electrodul SensaT.R.A.C.™. În plus, sunt disponibile pansamente 
V.A.C.® specializate (consultați pagina 27, Tehnici de pansare specifice și pagina 65, Informații 
esențiale despre terapia V.A.C.®). Vizitați site-ul web al KCI la adresa www.kci-medical.com, pentru 
informații suplimentare și pentru cele mai recente adăugiri.

KCI furnizează trei tipuri de material spongios pentru utilizarea împreună cu sistemul de terapie V.A.C.®.

Pansamentul V.A.C.® GranuFoam™: Acest pansament din material 
spongios poliuretanic (PU) negru este prevăzut cu pori reticulați 
(deschiși), pentru a contribui la distribuirea uniformă a presiunii 
negative la nivelul patului plăgii, stimulând formarea de țesut granular 
la nivelul plăgii și contracția plăgii. Acesta este hidrofob (respinge 
umezeala), ceea ce amplifică procesul de îndepărtare a exsudatului.

Pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver®: pansamentul 
V.A.C. GranuFoam Silver® este un material spongios poliuretanic reticulat, 
cu celule deschise, care a format microlegături cu argint metalic printr-un 
proces de metalizare brevetat. Argintul metalic cu care se formează 
microlegături este distribuit uniform în compoziția întregului pansament, 
asigurând o suprafață cu argint chiar și după redimensionare.

Pansamentul V.A.C.® WhiteFoam: acest material spongios din 
alcool polivinilic alb este un material spongios dens, cu pori deschiși, 
cu o rezistență la întindere superioară celei a pansamentelor 
V.A.C.® GranuFoam™, pentru utilizare în tuneluri și în zone erodate. 
Acesta este hidrofil (reține umezeala) și este ambalat pre-umezit 
cu apă sterilă. Caracteristicile sale contribuie la reducerea riscului 
de aderență la baza plăgii. Pansamentul V.A.C.® WhiteFoam poate fi 
utilizat pentru a reduce la minimum disconfortul, peste grefe de piele 
despicate (STSG, split thickness skin grafts) recente sau în situații în care este probabil un răspuns 
de hipergranulație. Densitatea mai ridicată a pansamentului V.A.C.® WhiteFoam necesită o setare 
a presiunii la minimum 125 mmHg.

Pentru distribuirea optimă a presiunii, se recomandă utilizarea unui pansament V.A.C.® GranuFoam™ peste 
V.A.C.® WhiteFoam. Nu plasați pansamentele din material spongios ale sistemului de terapie V.A.C.® direct în 
contact cu vasele de sânge expuse, cu zonele anastomotice, cu organele expuse sau cu nervii expuși.



22  

Tabelul 1.2: Selectarea unui pansament din material spongios adecvat

* Pansamentul V.A.C.® GranuFoam™ poate fi utilizat peste grefe și incizii chirurgicale închise doar 
atunci când există un pansament neaderent (pagina 23) așezat direct peste grefă sau peste incizie.

NOTĂ: Acestea constituie recomandări generale. Adresați-vă medicului curant, deoarece circumstanțele 
pot varia pentru pacientul individual.

Pentru instrucțiuni complete privind aplicarea pansamentului, consultați instrucțiunile de 
utilizare specifice furnizate împreună cu pansamentul.

Plăgi acute, profunde, cu prezența moderată 
a țesutului granular

Escare de gradul 3 sau 4
Lambouri

Plăgi dureroase
Plăgi super�ciale
Tunelizare/traiecte �stuloase/erodare

Plăgi care necesită proliferarea 
controlată a țesutului granular

Plăgi traumatice profunde
Ulcerații ale piciorului diabetic
Plăgi uscate

Plasarea post-grefă (inclusiv 
substitute dermice)

Ulcerele membrelor inferioare, inclusiv ulcere 
venose și ulcerațiile piciorului diabetic

Necesitatea barierei împotriva 
pătrunderii bacteriilor

Pansament 
V.A.C.® 

GranuFoam™

V.A.C. 

GranuFoam 
Silver®

Pansament 
V.A.C.® 

WhiteFoam

Pansament 
conector V.A.C.® 
GranuFoam™/XG

Caracteristicile plăgii

Ulcere venoase

Incizii chirurgicale închise
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2 – ÎNDRUMĂRI GENERALE PENTRU PANSAMENTUL V.A.C.®
ASIGURAREA INTEGRITĂȚII ETANȘĂRII PANSAMENTULUI

Se recomandă ca un clinician sau pacientul (la domiciliu) să verifice vizual pansamentul o dată la două 
ore, pentru a se asigura că materialul spongios este ferm și colabat în patul plăgii în timp ce terapia 
este activă, iar dacă nu se întâmplă acest lucru:

• Asigurați-vă că ecranul de afișare indică TERAPIE PORNITĂ. În caz contrar, apăsați butonul 
TERAPIE PORNITĂ/OPRITĂ.

• Confirmați că clemele sunt deschise și că tubul nu este răsucit.

• Identificați pierderile de aer ascultând cu un stetoscop sau mișcând mâna în jurul marginilor 
pansamentului, în timp ce aplicați o presiune ușoară.

• Dacă descoperiți că s-a produs dezetanșarea și folia autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® s-a 
desprins, decupați orice margini desprinse sau umede, asigurați-vă că pielea este uscată și apoi 
aplicați benzi noi de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor.

NOTĂ: Dacă este identificată o sursă de scurgeri, astupați-o cu folie autoadezivă de sigilare a plăgilor 
suplimentară, pentru a asigura integritatea etanșării.

ATENȚIE: Utilizați cât mai puține straturi de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor. Straturile 
multiple de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® pot scădea rata de transmisie a vaporilor 
de umezeală, care poate crește riscul de macerare, în special la nivelul plăgilor de mici dimensiuni, al 
extremităților inferioare sau al zonelor portante.

NOTĂ: Dacă plaga este la nivelul unei proeminențe osoase sau în zone unde portanța poate exercita 
presiune suplimentară sau solicitarea țesuturilor subiacente, trebuie utilizate o suprafață sau un dispozitiv 
de redistribuire a presiunii pentru a optimiza detensionarea pacientului.

NOTĂ: Numărați întotdeauna toate bucățile de material spongios utilizate în plagă. Notați cantitatea 
de material spongios și data schimbării pansamentului pe folia autoadezivă de sigilare a plăgilor sau pe 
eticheta cu cantitatea de material spongios, dacă este disponibilă, precum și în foaia de observație.

PANSAMENTE NEADERENTE
În unele situații, peste plagă se poate așeza un pansament neaderent înainte de aplicarea 
pansamentului V.A.C.® Foam. Exemple de materiale neaderente cu meșe care pot fi utilizate 
împreună cu pansamentele KCI includ, neexhaustiv:

• pansamente impregnate cu vaselină

• pansamente impregnate cu emulsii în ulei

• pansamente din silicon
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MENȚINEREA ETANȘĂRII

Menținerea etanșării în jurul pansamentului constituie cheia reușitei terapiei V.A.C.®. Recomandări 
pentru menținerea integrității etanșării:

• Uscați complet zona perilezională după curățare. Se poate utiliza un preparat protector al barierei 
tegumentare pentru a pregăti pielea pentru aplicarea foliei autoadezive de sigilare a plăgilor (de 
exemplu o peliculă barieră lichidă sau un adeziv chirurgical).

• În cazul țesuturilor perilezionale delicate sau în zone care sunt dificil de pansat, aplicați preparatul 
protector al barierei tegumentare și încadrați plaga cu peliculă transparentă sau cu un pansament 
hidrocoloidal sau cu o altă barieră adecvată.

• Asigurați-vă că pansamentul V.A.C.® GranuFoam™ este adecvat pentru profunzimea plăgii; puteți 
să-l decupați sau să-l neteziți sau puteți utiliza pansamente V.A.C.® GranuFoam™ specifice, mai 
subțiri, acolo unde este indicat.

• Poziționați tubul pansamentului pe suprafețe plate și departe de zona perineală, de 
proeminențele osoase sau de zonele de presiune.

• Asigurați sau ancorați tubul cu o bucată suplimentară de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor 
sau de bandă, poziționând ancora la distanță de câțiva centimetri de pansament sau de plagă. 
Astfel, pansamentul nu va fi tras în cazul tensionării tubului. Dacă tubul este fixat direct la 
pansament, tensionarea tubului poate dezetanșa pansamentul.

SCHIMBAREA RECIPIENTULUI

Recipientul V.A.C.® trebuie schimbat atunci când este plin (când sună alarma) sau cel puțin o dată pe 
săptămână, pentru a controla mirosul:

1. Respectați precauțiile standard, deoarece sistemul poate conține fluide corporale.

2. Închideți clemele de pe recipient și de pe tubul pansamentului.

3. Deconectați tubul recipientului de la tubul pansamentului.

4. Scoateți recipientul din unitate.

5. Scoateți din uz recipientul, respectând protocolul specific al instituției și reglementările 
locale (naționale).

6. Instalați un recipient nou, conform descrierii de pe eticheta unității de terapie și din materialele 
cu instrucțiuni.

7. Conectați recipientul nou la tubul pansamentului și începeți terapia conform indicațiilor.
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DECONECTAREA DE LA UNITATEA DE TERAPIE V.A.C.®

AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată un pansament V.A.C.® în poziție 
fără terapie V.A.C.® activă timp de peste două ore. Dacă terapia este 
oprită timp de peste două ore, îndepărtați pansamentul vechi și 
irigați plaga. Fie aplicați un pansament V.A.C.® nou dintr-un pachet 
steril nedeschis și reporniți terapia V.A.C.®, fie aplicați un pansament 
alternativ, precum un tifon ud sau umed, cu aprobarea clinicianului 
curant, numai în momente de necesitate extremă.

Pentru deconectarea pe perioade scurte de timp:

1. Închideți clemele de pe recipient și de pe tubul pansamentului.

2. Opriți unitatea de terapie.

3. Deconectați tubul pansamentului de la tubul recipientului.

4. Acoperiți și asigurați capetele tubului. Utilizați capacul pentru tubul recipientului, dacă 
este disponibil.

Pentru reconectare:

1. Scoateți capacul tubului sau capacul de protecție care acoperă capătul tubului.

2. Reconectați tubul pansamentului și tubul recipientului.

3. Deschideți ambele cleme.

4. Porniți unitatea de terapie. Confirmați reluarea setărilor de terapie anterioare.
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3 – TEHNICI DE PANSARE SPECIFICE

TEHNICI DE TRATAMENT AL PLĂGILOR MULTIPLE

Tehnica ce utilizează conectorul în Y

Prin aplicarea unui conector în Y la tubul recipientului, se poate utiliza o singură unitate de 
terapie V.A.C.®, pentru a trata simultan mai multe plăgi ale aceluiași pacient. Dacă se utilizează această 
tehnică, toate plăgile pansate trebuie evaluate pentru a determina integritatea etanșării. Pansamentul 
trebuie să fie colabat. Pansamentele V.A.C.® GranuFoam™ și V.A.C. GranuFoam Silver® trebuie să aibă 
un aspect încrețit. Nu trebuie să se audă șuierături.

• Tehnologia SensaT.R.A.C.™ detectează o singură plagă, partea cu suportul (portul de tip „tată”), 
chiar dacă sunt tratate mai multe plăgi.

• Nu se recomandă utilizarea unui conector în formă de Y pentru conectarea grefelor 
și/sau lambourilor.

• Nu se recomandă utilizarea mai multor conectori în Y pentru o singură unitate de terapie.

• Nu conectați plăgi infectate cu plăgi neinfectate prin intermediul unui conector în formă de Y.

• Nu conectați plăgi cu etiologii diferite la care poate apărea contaminarea încrucișată.

• Evitați utilizarea unui conector în formă de Y pentru conectarea plăgilor care ar putea fi tratate în 
mod optim cu setări de presiune diferite.

• Conectorul în formă de Y trebuie considerat ca fiind o extensie a tubului recipientului.

Înlocuiți conectorul în formă de Y cel puțin o dată pe săptămână sau mai frecvent, după necesități, 
când este înlocuit recipientul. Scoateți din uz conectorul în formă de Y, tubul recipientului și 
recipientul, respectând protocolul specific al instituției sau reglementările naționale și locale.

Conector în Y pentru 
electrodul SensaT.R.A.C.™
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Tehnica de aplicare a pansamentului conector

Plăgile care se află foarte aproape una de alta la același pacient și prezintă patologii similare pot 
fi tratate, de asemenea, cu o singură unitate de terapie V.A.C.®, utilizând o tehnică cunoscută sub 
denumirea de „pansament conector”.

Avantajele pansamentului conector includ:

• Posibilitatea de a uni două sau mai multe plăgi de origine similară cu o singură unitate de 
terapie V.A.C.®.

• Posibilitatea de a plasa electrodul SensaT.R.A.C.™ și tubul într-un loc adecvat, în funcție de 
dimensiunea plăgii, de tipul plăgii și de locul plăgii.

NOTĂ: Pentru tehnica de aplicare a pansamentului conector, utilizați exclusiv pansamente 
V.A.C.® GranuFoam™.

Îndrumări pas cu pas pentru aplicarea pansamentului conector

1. Protejați pielea intactă dintre cele două plăgi cu o bucată de folie autoadezivă de sigilare 
a plăgilor V.A.C.® sau cu altă barieră tegumentară, precum pansament hidrocoloidal sau peliculă 
adezivă permeabilă la vapori.

2. Așezați pansamentul din material spongios pe ambele plăgi, apoi conectați cele două plăgi cu 
o bucată suplimentară de material spongios, formând un pansament conector. Toate bucățile de 
material spongios trebuie să fie în contact direct una cu alta.

3. Este important să așezați electrodul SensaT.R.A.C.™ într-o poziție centrală, pentru a vă asigura că 
exsudatul dintr-o plagă nu este transferat peste cealaltă plagă.

4. Nu se recomandă conectarea plăgilor de etiologii diferite sau conectarea unei plăgi infectate cu 
o plagă neinfectată.
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TEHNICI DE TUNELIZARE ȘI TRAIECTE FISTULOASE

Pansamentul V.A.C.® WhiteFoam este recomandat pentru utilizarea în tuneluri. Decupați întotdeauna 
pansamentul V.A.C.® WhiteFoam mai lat la un capăt și mai îngust la celălalt capăt. Astfel, deschiderea 
tunelului sau a traiectului fistulos va rămâne permeabilă, în timp ce porțiunea distală a tunelului va 
fi închisă.

Până la închiderea completă a tunelului, se va utiliza întotdeauna terapia continuă.

Nu introduceți material spongios în tuneluri oarbe sau neexplorate.

Aplicarea inițială a pansamentului pentru tunelizare și traiecte fistuloase

1. Determinați lungimea și lățimea tunelului sau a traiectului fistulos, utilizând un dispozitiv de 
măsurare, la alegerea dvs.

2. Decupați materialul spongios la o dimensiune care se potrivește dimensiunilor tunelului, plus 1 – 2 cm 
suplimentari în patul plăgii. Așezați ușor materialul spongios în tunel sau în traiectul fistulos, pe toată 
distanța, până la porțiunea distală. Materialul spongios din tunel trebuie să comunice cu materialul 
spongios din patul plăgii și să fie vizibil cu ușurință.

NOTĂ: Numărați întotdeauna toate bucățile de material spongios utilizate în plagă. Notați 
cantitatea de material spongios și data schimbării pansamentului pe folia autoadezivă de sigilare 
a plăgilor sau pe eticheta cu cantitatea de material spongios, dacă este disponibilă, precum și în foaia 
de observație.

Trageți pansamentul V.A.C.® 
WhiteFoam în afară cu 
1 – 2 cm, lăsând porțiunea 
distală a tunelului sau a 
traiectului �stulos liberă de 
material spongios.

Pansament V.A.C.® WhiteFoam
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Schimbările ulterioare ale pansamentului

Pe măsură ce drenajul începe să scadă și se observă apariția țesutului granular, pansamentul trebuie 
schimbat după cum urmează:

1. Determinați lungimea și lățimea tunelului sau a traiectului fistulos, la fel ca mai sus.

2. Decupați pansamentul V.A.C.® WhiteFoam mai lat la un capăt și mai îngust la celălalt capăt.

3. Așezați ușor materialul spongios în tunel sau în traiectul fistulos, pe toată distanța, până la 
porțiunea distală.

NOTĂ: Numărați întotdeauna toate bucățile de material spongios utilizate în plagă. Notați 
cantitatea de material spongios și data schimbării pansamentului pe folia autoadezivă de sigilare 
a plăgilor sau pe eticheta cu cantitatea de material spongios, dacă este disponibilă, precum și în foaia 
de observație.

4. Trageți-l în afară 1 – 2 cm și asigurați-vă că o parte din materialul spongios din tunel comunică 
cu materialul spongios din patul plăgii. Această tehnică specifică de plasare lasă porțiunea distală 
a tunelului sau a traiectului fistulos liberă de material spongios și permite distribuirea de presiune 
crescută pentru colabarea marginilor, permițând granularea plăgii dinspre porțiunea distală spre 
cea proximală.

5. Începeți terapia continuă cu setările anterioare.

6. Repetați această procedură până la închiderea tunelului.

ERODARE

În cazurile de erodare a plăgii, se recomandă utilizarea terapiei continue.

Aplicarea inițială a pansamentului

1. Așezați cu grijă pansamentul V.A.C.® WhiteFoam în toate zonele erodate, începând cu porțiunea 
distală. Nu apăsați materialul spongios în zonele erodate.

2. Trageți materialul spongios în afară cu 1 – 2 cm, lăsând o parte din materialul spongios în plagă, 
pentru a avea contact cu materialul spongios din patul plăgii. Această tehnică specifică de plasare 
lasă porțiunea distală a tunelului sau a traiectului fistulos liberă de material spongios și permite 
distribuirea de presiune crescută pentru colabarea marginilor, permițând granularea plăgii dinspre 
porțiunea distală spre cea proximală.

3. Monitorizați cantitatea de exsudat și prezența țesutului granular la fiecare schimbare 
a pansamentului.
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Schimbările ulterioare ale pansamentului

După scăderea volumului exsudatului și observarea apariției țesutului granular, pansamentul trebuie 
schimbat după cum urmează:

1. Așezați ușor materialul spongios în zonele erodate, pe toată distanța până la porțiunea distală. Nu 
apăsați materialul spongios în zonele erodate.

2. Trageți materialul spongios în afară cu 1 – 2 cm, lăsând o parte din materialul spongios în plagă, 
pentru a avea contact cu materialul spongios din patul plăgii. Această tehnică specifică de plasare 
lasă porțiunea distală a tunelului sau a traiectului fistulos liberă de material spongios și permite 
distribuirea de presiune crescută pentru colabarea marginilor, permițând granularea plăgii dinspre 
porțiunea distală spre cea proximală.

3. Începeți terapia continuă cu setările anterioare.

4. Monitorizați cantitatea de exsudat și prezența țesutului granular la fiecare schimbare 
a pansamentului.

PLĂGI ALE PICIORULUI
În cazul plăgilor aflate pe suprafața plantară sau pe călcâi, este cel mai bine să se utilizeze o tehnică de 
aplicare a pansamentului conector, pentru a vă asigura că nu se exercită nicio presiune suplimentară 
din cauza așezării tubului și/sau a electrodului SensaT.R.A.C.™. Aceasta implică utilizarea materialului 
spongios pentru a permite plasarea electrodului SensaT.R.A.C.™ sau a tubului pe partea posterioară 
a piciorului (luați în considerare utilizarea pansamentului pentru călcâi V.A.C.® GranuFoam™).

Tehnica de aplicare pentru a conecta electrodul SensaT.R.A.C.™ la distanță față de plagă

1. Așezați ușor pansamentul din material spongios V.A.C.® adecvat în plagă.

2. Pentru a proteja pielea intactă, aplicați folie autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® sau o altă 
barieră ocluzivă, începând de la marginea plăgii până la partea anterioară a piciorului.

3. Decupați o altă bucată de material spongios în formă de semilună.

4. Așezați bucata de material spongios în formă de semilună în jurul piciorului, începând de la plagă 
cu extindere până la partea laterală și asigurați-vă că are contact cu pansamentul din material 
spongios din plagă. Asigurați-vă că materialul spongios nu intră în contact cu pielea intactă.

NOTĂ: Numărați întotdeauna toate bucățile de material spongios utilizate în plagă. Notați 
cantitatea de material spongios și data schimbării pansamentului pe folia autoadezivă de sigilare 
a plăgilor sau pe eticheta cu cantitatea de material spongios, dacă este disponibilă, precum și în foaia 
de observație.

Incizie în semilună pentru plăgi 
de pe suprafața plantară
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5. Aplicația folia autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® peste materialul spongios și extindeți-o 
până la partea laterală, acoperind atât plaga, cât și bucata de material spongios în formă de 
semilună, pentru a obține etanșarea.

6. Decupați un orificiu de 2,5 cm în folia autoadezivă de sigilare a plăgilor de pe partea anterioară 
a piciorului și aplicați electrodul SensaT.R.A.C.™.

7. Detensionarea adecvată a piciorului este esențială pentru maximizarea beneficiilor terapeutice ale 
terapiei V.A.C.®.

ECHIPAMENTE ORTOPEDICE 

Pansamentul V.A.C.® poate fi plasat pe plăgi cu echipamente ortopedice, cum ar fi locurile de aplicare 
a broșelor ortopedice.

Tehnica de aplicare

1. Plasați pansamentul V.A.C.® corespunzător în plagă.

2. Aplicați bandă hidrocoloidală maleabilă în jurul broșei, la aproximativ 1,27 cm deasupra nivelului 
plăgii și înfășurați-o în jurul broșei, ajustând-o confortabil.

3. Tăiați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® la dimensiunea adecvată și aplicați-o pe plagă.

4. Tăiați fâșii de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor și aplicați-le vertical peste broșă și peste folia 
autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.®. Procedați la fel pentru ambele laturi ale broșei. Apucați 
folia autoadezivă de sigilare a plăgilor cu vârful degetelor, pentru realizarea etanșării atunci când 
este inițiată terapia V.A.C.®.

Etanșarea foliei autoadezive 
de sigilare a plăgilor V.A.C.® 
în jurul echipamentelor 
ortopedice (broșe)
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REAPROXIMAREA MARGINILOR PLĂGII ȘI TEHNICA DE PANSARE
În cazul plăgilor deschise fără o pierdere semnificativă de țesuturi, terapia V.A.C.® poate fi utilizată 
pentru a susține reaproximarea marginilor plăgii.

1. Pansarea inițială trebuie să includă așezarea ușoară în plagă a pansamentului V.A.C.® GranuFoam™.

NOTĂ: Numărați întotdeauna toate bucățile de material spongios utilizate în plagă. Notați 
cantitatea de material spongios și data schimbării pansamentului pe folia autoadezivă de sigilare 
a plăgilor sau pe eticheta cu cantitatea de material spongios, dacă este disponibilă, precum și în foaia 
de observație.

2. Presiunea trebuie reglată corespunzător, pentru a stimula eliminarea corpurilor străine și 
a fluidelor în exces.

3. Pentru pansările ulterioare, materialul spongios trebuie tăiat în bucăți din ce în ce mai mici, pentru 
a permite reaproximarea controlată a marginilor plăgii.

PANSAMENTE ȘI INCONTINENȚA RECTALĂ

Terapia V.A.C.® poate fi utilizată în prezența incontinenței rectale. Un număr mare de pacienți cu 
incontinență care prezintă plăgi sacrococcigiene sau perianale pot beneficia de terapia V.A.C.®. 
Există mai multe metode pentru a preveni sau a controla scurgerea potențială a fecalelor în 
pansamentul plăgii.

• Luați în considerare utilizarea unui sistem de colectare rectal (precum punga colectoare) sau 
a unui sistem de management al incontinenței rectale.

• Încadrați plaga cu folie autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.®, cu o barieră tegumentară 
flexibilă sau cu un alt preparat protector al barierei tegumentare, care va împiedica desprinderea 
pansamentului în contact cu fecalele. Stratul de barieră contribuie la crearea unui baraj între anus 
și zona care ar putea intra în contact cu fecalele.

Aplicarea inițială a pansamentului 
din material spongios, după care 
se utilizează bucăți din ce în ce 
mai mici de material spongios

Reaproximarea controlată 
a marginilor plăgii permite 
închiderea treptată

Se realizează închiderea 
completă
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PANSAREA PLĂGILOR MICI ȘI APLICAREA ELECTRODULUI SENSAT.R.A.C.™
Pentru plăgile de dimensiune mai mică (< 4 cm) decât electrodul Sensa T.R.A.C.™, pentru protejarea 
țesutului perilezional și prevenirea macerării, se recomandă ca pansamentul să fie aplicat după 
cum urmează:

1. Pregătiți zona perilezională prin aplicarea preparatului protector al barierei tegumentare și 
„încadrați” plaga cu peliculă transparentă sau cu pansament hidrocoloidal (Fig. 2).

2. Tăiați pansamentul din material spongios la dimensiuni care vor permite plasarea ușoară 
a materialului spongios în plagă, dar fără a se suprapune peste pielea intactă (Fig. 3).

NOTĂ: Nu tăiați materialul spongios deasupra plăgii, deoarece pot cădea fragmente din acesta 
în plagă (Fig. 4). Frecați sau decupați materialul spongios la distanță de plagă, îndepărtând toate 
fragmentele, pentru a vă asigura că nu vor exista particule libere care să cadă sau să fie lăsate în plagă 
la îndepărtarea pansamentului.

3. Plasați ușor materialul spongios în cavitatea plăgii, asigurând contactul cu toate suprafețele plăgii 
(Fig. 5). Nu împingeți pansamentul din material spongios în nicio zonă a plăgii.

NOTĂ: Numărați întotdeauna toate bucățile de material spongios utilizate în plagă. Notați cantitatea 
de material spongios și data schimbării pansamentului pe folia autoadezivă de sigilare a plăgilor sau pe 
eticheta cu cantitatea de material spongios, dacă este disponibilă, precum și în foaia de observație.

4. Pentru adaptarea la dimensiunea electrodului SensaT.R.A.C.™, tăiați o altă bucată de material 
spongios suficient de mare pentru a depăși cu 2 – 3 cm electrodul SensaT.R.A.C.™ (Fig. 6) și 
așezați-o peste materialul spongios din plagă (Fig. 7). Asigurați-vă că materialul spongios nu se 
suprapune pe pielea intactă, că este poziționat peste produsul utilizat astfel încât să „încadreze” 
plaga și că protejează pielea intactă (Fig. 8).

Fig. 3 Fig. 4Fig. 1

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 2

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10
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5. Decupați și așezați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® astfel încât să acopere materialul 
spongios, plus o margine de încă 3 – 5 cm (Fig. 9).

6. Apucați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor cu vârful degetelor și tăiați prin aceasta un orificiu 
de 2,5 cm (nu o fantă). Orificiul trebuie să fie suficient de mare pentru a permite îndepărtarea 
fluidelor și/sau a exsudatului. Nu este necesar să tăiați în materialul spongios.

7. Aplicați electrodul Sensa T.R.A.C.™ pe bucata mai mare de material spongios (Fig. 10).

8. Etanșați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor a electrodului Sensa T.R.A.C.™ cu o alta, dacă 
este necesar.

9. Începeți terapia.

MANAGEMENTUL INCIZIILOR
Pansamentele V.A.C.® GranuFoam™ pot fi utilizate peste inciziile chirurgicale închise, pentru a controla 
mediul inciziilor care continuă să dreneze ulterior închiderii prin suturare sau prin copci.

Pregătirea locului inciziei

1. Înainte de intervenția chirurgicală, radeți sau tundeți zona chirurgicală în care se va aplica 
pansamentul, conform protocolului instituției, pentru a îmbunătăți aderența pansamentului și 
integritatea etanșării.

2. Imediat după intervenția chirurgicală, curățați locul aplicării conform indicațiilor medicului.

3. Uscați locul de aplicare cu tifon steril. Pentru a asigura o aderență corespunzătoare, locul de 
aplicare trebuie să fie complet uscat înainte de aplicarea pansamentului.

Tuburi de dren și dispozitive de control al managementului durerii

Pansamentele sistemului de terapie V.A.C.® pot fi utilizate atât cu tuburi de drenaj, cât și cu dispozitive 
de combatere a durerii, cu condiția ca pansamentul să nu fie aplicat peste tub acolo unde acesta 
iese din piele. Drenurile chirurgicale trebuie direcționate sub piele dincolo de limita pansamentului și 
trebuie făcute să funcționeze independent de sistemul de terapie V.A.C.®.

NOTĂ: Deși este permisă utilizarea drenurilor chirurgicale concomitent cu sistemul de terapie V.A.C.®, 
sistemul nu trebuie să fie utilizat ca ieșire sau ca rezervor pentru dren.
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Aplicarea pansamentului la locul inciziei

Produs Dimensiunea pansamentului
Lungimea totală potențială 
a bucății tăiate din benzi de 

pansament de 6,35 cm
Lungimea maximă a inciziei

Pansament V.A.C.® 
GranuFoam™ mic

10 x 7,5 x 3,2 cm 15,2 cm 10,2 cm

Pansament V.A.C.® 
GranuFoam™ mediu

18 x 12,5 x 3,2 cm 30,5 cm 25,4 cm

Pansament V.A.C.® 
GranuFoam™ mare

26 x 15 x 3,2 cm 43,2 cm 38,1 cm

Pansament V.A.C.® 
GranuFoam™ extra mare

60 x 30 x 1,5 cm 302,3 cm 297,2 cm

1. Selectați pansamentul adecvat.

2. Curățați pielea în jurul inciziei, conform protocolului instituției sau indicațiilor medicului.

3. Aplicați cremă de protecție pentru piele/adeziv pentru piele în zona din jurul inciziei și 
aproximativ 5,1 cm de fiecare parte, pentru a contribui la integritatea etanșării.

4. Protejați pielea intactă de o parte și de alta a liniei de suturare cu folie autoadezivă de sigilare 
a plăgilor V.A.C.®, pansament hidrocoloidal sau altă peliculă transparentă („încadrați” linia de 
suturare sau linia copcilor), lăsând linia de suturare expusă.

5. De-a lungul inciziei, așezați un strat neaderent (de exemplu pansament impregnat cu emulsie 
în ulei, vaselină sau silicon), cu o lățime de minimum 7,6 cm. Lăsați cel puțin 2,5 cm peste fiecare 
capăt al inciziei.

6. Tăiați pansamentul V.A.C.® GranuFoam™ în benzi de cel puțin 6,3 cm lățime. Tăiați suficiente benzi 
pentru a acoperi întreaga incizie și cel puțin 2,5 cm în plus la fiecare capăt.

7. Așezați benzile de pansament V.A.C.® GranuFoam™ pe întreaga lungime a stratului neaderent. 
Dacă se utilizează mai multe benzi, asigurați-vă că acestea sunt în contact una cu alta, astfel încât 
presiunea negativă să fie aplicată pe întreaga lungime a inciziei. Nu permiteți ca pansamentul 
V.A.C.® GranuFoam™ să atingă pielea intactă.

8. Tăiați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® la o lățime minimă de 17,8 cm, pentru 
a permite acoperirea pansamentului V.A.C.® GranuFoam™ și 3 – 5 cm de contact cu pielea intactă. 
Se poate utiliza o bandă suplimentară de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor suprapusă la 
margini, pentru a asigura etanșarea.

9. Așezați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® peste partea superioară a pansamentului 
V.A.C.® GranuFoam™, mergând în jos peste părțile laterale, fiind extinsă peste pielea intactă.

NOTĂ: Pentru a evita traumatizarea tegumentului perilezional, nu trageți și nu întindeți folia 
autoadezivă de sigilare a plăgilor peste pansamentul din material spongios în timpul aplicării acesteia.

10. Apucați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor cu vârful degetelor și tăiați prin aceasta un orificiu 
de 2,5 cm (nu o fantă). Orificiul trebuie să fie suficient de mare pentru a permite îndepărtarea 
fluidelor și/sau a exsudatului. Nu este necesar să tăiați în materialul spongios.

11. Aplicați electrodul SensaT.R.A.C.™.

12. Începeți terapia V.A.C.® la -125 mmg, modul continuu.
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4 – MONITORIZAREA TERAPIEI V.A.C.®

MANAGEMENTUL DURERII

Pacienții cărora li se administrează terapia V.A.C.® pot experimenta o durere mai puțin intensă 
pe măsură ce plaga se vindecă. Cu toate acestea, unii pacienți pot resimți disconfort în timpul 
tratamentului sau al schimbării pansamentului. În conformitate cu reglementările instituției, se 
recomandă utilizarea unui instrument validat pentru evaluarea durerii, iar scorul durerii trebuie să fie 
documentat, atunci când este cazul, înainte, în timpul și după procedurile asociate pansamentului.

În plus, trebuie luate în considerare următoarele strategii:

• Dacă pacientul acuză o stare de disconfort în timpul terapiei, luați în considerare schimbarea 
pansamentului V.A.C.® WhiteFoam.

• Asigurați-vă că pacientului i se administrează tratamentul analgezic adecvat în timpul tratamentului.

• Dacă pacientul acuză o stare de disconfort în timpul schimbării pansamentului, luați 
în considerare premedicația, utilizarea unui strat de pansament neaderent (pagina 23) interpus 
înainte de plasarea materialului spongios, utilizând V.A.C.® WhiteFoam pentru pansarea plăgii sau 
gestionarea disconfortului conform indicațiilor medicului curant.

• O creștere sau o modificare bruscă a caracterului durerii necesită investigarea acesteia.

DURATA TRATAMENTULUI

Durata tratamentului depinde de obiectivul terapiei stabilit de către medicul curant, de patologia 
plăgii, de dimensiunea plăgii și de managementul comorbidităților pacientului. Durata medie 
a tratamentului este de 4 – 6 săptămâni; cu toate acestea, multe plăgi pot fi închise chirurgical după 
doar o săptămână. Dacă un pacient nu constituie un candidat chirurgical, terapia V.A.C.® poate fi 
utilizată pe o perioadă extinsă, atâta timp cât continuă evoluția satisfăcătoare.

CÂND TREBUIE ÎNTRERUPTĂ TERAPIA V.A.C.®

Terapia V.A.C.® trebuie întreruptă atunci când:

• Obiectivul terapiei a fost atins. În unele cazuri, acest lucru este definit prin închiderea completă 
a plăgii, iar în altele, plaga poate fi închisă chirurgical.

• Plaga nu prezintă nicio evoluție timp de una sau două săptămâni consecutive, iar soluțiile posibile 
pentru stimularea vindecării nu au dat rezultate. Circumstanțele individuale pot varia.

• Pacientul nu este capabil sau nu dorește să respecte planul de îngrijire medicală (este posibil să 
nu se obțină beneficii maxime).
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INDICATOARELE DE EFICACITATE A TERAPIEI V.A.C.®

• Volumul exsudatului trebuie să scadă treptat.

• Aspectul plăgii își poate schimba culoarea și poate căpăta o nuanță de roșu mai închis pe măsură 
ce terapia V.A.C.® stimulează perfuzarea plăgii.

• Culoarea exsudatului se poate modifica de la seroasă la sero-sangvinolentă și, de asemenea, se 
poate observa lichid de drenaj sangvinolent sau sangvin în timpul terapiei cu presiune negativă. 
Acest lucru se datorează mecanismului de acțiune al terapiei V.A.C.®, cu scopul de a contribui la 
stimularea perfuzării. Modificarea caracteristicilor lichidului de drenaj al plăgii se poate datora 
apariției capilarelor de neoformație ale țesutului granular. Dacă, în timpul terapiei V.A.C.®, 
apare brusc sângerare activă sau în cantități mari sau dacă se observă sânge vizibil 
(roșu aprins) în tub sau în recipient, opriți imediat terapia V.A.C.®, luați măsuri de oprire 
a sângerării și solicitați imediat asistență medicală.

• Dimensiunea plăgii trebuie să înceapă să scadă pe măsură ce starea activă de vindecare 
avansează. Plaga trebuie măsurată și documentată săptămânal, conform protocolului instituției, 
pentru comparație și pentru a evalua eficient vindecarea. În fiecare săptămână trebuie să se 
observe o scădere constantă a dimensiunilor plăgii. Dacă nu se întâmplă acest lucru, trebuie luate 
imediat măsuri pentru o evaluare detaliată și intervenții de depanare (consultați secțiunea de mai 
jos Modificări minime ale dimensiunii plăgii). Sistemele de terapie InfoV.A.C.® și V.A.C.Ulta™ 
oferă instrumente de imagistică și de documentare a dimensiunii plăgii.

• Pe măsură ce plaga continuă să formeze țesut granular, se poate observa țesutul epitelial de 
neoformație la marginile plăgii.

INDICATOARELE DE INEFICACITATE A TERAPIEI

În fiecare săptămână trebuie să se observe o scădere constantă a dimensiunilor plăgii. Dacă nu 
se întâmplă acest lucru, trebuie luate imediat măsuri pentru o evaluare detaliată și intervenții de 
depanare (a se vedea mai jos).

MODIFICĂRI MINIME ALE DIMENSIUNII PLĂGII

Atunci când nu există nicio modificare sau doar modificări minime timp de una sau două săptămâni 
consecutive, iar cauza acestora nu o constituie complianța pacientului, tehnica utilizată sau 
comorbiditățile subiacente, pot fi utile următoarele măsuri:

• Asigurați-vă că detensionarea este adecvată pentru pacient. De exemplu, este posibil ca un 
pacient cu escare ischiale să fi stat prea mult în șezut.

• În cazul plăgilor de mică profunzime, tăiați materialul spongios puțin mai mic decât marginile 
plăgii, pentru a stimula migrarea epitelială spre interior. Nu permiteți ca marginile plăgii să se 
răsucească în jos în timpul terapiei V.A.C.®.

• Lăsați o „pauză de tratament”, întrerupând terapia V.A.C.® timp de 1 – 2 zile, apoi reluați.

• Modificați setările terapiei din continuă în intermitentă/DPC sau invers.
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• Evaluați dacă la nivelul plăgii sunt utilizate produse care ar putea să inhibe aplicarea de presiune 
negativă asupra plăgii.

• Reglați setările de presiune (în funcție de toleranță) în cazul plăgilor care nu sunt adecvate pentru 
terapiaintermitentă/DPC, precum tunelurile sau plăgile cu volum mare de exsudat.

• Evaluați starea nutrițională și administrați suplimente, dacă este necesar.

• Verificați cronometrul terapiei, pentru a vă asigura că numărul efectiv de ore de terapie furnizată 
corespunde cu numărul recomandat de ore de terapie (22 de ore pe zi). Dacă numărul de ore 
de terapie este mai mic decât 22 în fiecare zi, aflați care este motivul deficitului de terapie și 
remediați situația.

• Evaluați dacă există o infecție a plăgii, respectând protocolul unității sau indicațiile medicului. 
La indicația medicului, obțineți o cultură microbiologică sau o biopsie și efectuați tratamentul 
corespunzător.

DETERIORAREA PLĂGII

Dacă evoluția unei plăgi a fost favorabilă de la o schimbare la alta a pansamentului, însă ulterior se 
deteriorează rapid, luați în considere următoarele intervenții și, acolo unde este necesar, adresați-vă 
unui specialist pentru îndrumări/consiliere:

• Dacă este disponibil în unitatea de terapie, verificați registrul de terapie, pentru a vă asigura că 
numărul efectiv de ore de terapie furnizată corespunde cu numărul recomandat de ore de terapie 
(22 de ore pe zi). Dacă numărul de ore de terapie este mai mic decât 22 în fiecare zi, aflați care 
este motivul deficitului de terapie și remediați situația.

• Verificați dacă există mici scurgeri cu ajutorul unui stetoscop, ascultând dacă se aud șuierături sau 
mișcând mâna în jurul marginilor pansamentului în timp ce aplicați o presiune ușoară. Sistemele 
de terapie ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® și V.A.C.Ulta™ conțin un detector de scurgeri Seal Check™ care 
furnizează indicii auditive și vizuale pentru localizarea scurgerilor. Etanșați dacă este necesar. 
Cu toate acestea, evitați să aplicați mai mult de două straturi de folie autoadezivă de sigilare 
a plăgilor.

• Curățați plaga cu mai multă minuțiozitate în timpul schimbării pansamentului.

• Verificați dacă există semne sau simptome ale infecției și, dacă aceasta este prezentă, efectuați 
tratamentul adecvat.

• Schimbați des pansamentul, asigurându-vă că este schimbat la intervale de cel puțin 48 de ore.

• Examinați plaga și efectuați debridarea, dacă este necesar. Debridați marginile plăgii dacă acestea 
au aspect neviabil sau dacă sunt răsucite spre interior, deoarece acest lucru poate inhiba formarea 
de țesut granular și migrarea celulelor epiteliale peste o bază acceptabilă a plăgii.

• Evaluați dacă există ostemielită și, dacă aceasta este prezentă, efectuați tratamentul adecvat.
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MODIFICĂRI ALE CULORII PLĂGII

Dacă la evaluarea plăgii se constată închiderea la culoare a acesteia:

• Excludeți posibilitatea producerii unui traumatism mecanic. Detensionați plaga, îndepărtați 
excesul de material spongios din plagă sau îndepărtați o folie autoadezivă de sigilare a plăgilor 
care este trasă sau întinsă peste materialul spongios. Nu uitați că folia autoadezivă de sigilare 
a plăgilor trebuie rulată peste materialul spongios; nu trebuie întinsă peste materialul spongios.

• Reduceți presiunea cu câte 25 mmHg.

• Stabiliți dacă pacientul efectuează tratament medicamentos anticoagulant și, dacă se întâmplă 
acest lucru, evaluați valorile de laborator recente pentru coagulare.

• Subțiați înălțimea spumei înainte de aplicarea pansamentului, pentru a preveni supraîncărcarea 
sau luați în considerare utilizarea pansamentului V.A.C.® GranuFoam™ subțire.

Dacă plaga devine albicioasă, excesiv de umedă sau dacă prezintă macerare:

• Verificați cronometrul terapiei, pentru a vă asigura că numărul efectiv de ore de terapie furnizată 
corespunde cu numărul recomandat de ore de terapie. Aflați care este motivul deficitului de 
terapie și remediați situația.

• Volumul de exsudat trebuie să prezinte o scădere treptată, pe măsura echilibrării resturilor 
extracelulare. Volumul de exsudat care rămâne la un nivel ridicat poate semnala o infecție sau alte 
complicații și trebuie evaluat de către medicul prescriptor.

• Determinați dacă există o infecție ocultă.

• În cazul creșterii cantității lichidului de drenaj, creșteți setările de presiune cu câte 25 mmHg.

• Determinați dacă s-a produs o dezetanșare din cauza poziției, ceea ce poate împiedica eliminarea 
eficientă a exsudatului.

• Evaluați tehnica de pansare.

• Evaluați necesitatea conectării electrodului SensaT.R.A.C.™ la distanță față de plagă.

• Protejați țesutul perilezional cu folie autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® sau cu un pansament 
hidrocoloidal.

• Izolați drenajul plăgii de tegumentul perilezional (consultați pagina 14 pentru informații specifice).

• Stabiliți dacă pacientul este detensionat în mod adecvat sau dacă există un potențial de presiune 
externă asupra plăgii/pansamentului, ceea ce poate cauza dirijarea exsudatului plăgii către 
tegumentul perilezional.
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MIROSURI ALE PLĂGII

Plăgile tratate cu terapia V.A.C.® pot prezenta un miros din cauza materialului spongios și a fluidelor 
plăgii, care conțin bacterii și proteine. Tipul și intensitatea mirosului pot depinde de tipul de bacterii și 
de proteine prezente.

• Este imperativ necesar ca plaga să fie curățată minuțios la fiecare schimbare a pansamentului, 
pentru a scădea încărcarea bacteriană și pentru a reduce la minimum mirosul.

• Dacă mirosul neplăcut persistă după curățarea minuțioasă a plăgii, acesta poate indica 
o posibilă infecție.

• Recipientul V.A.C.® cu gel Isolyser® poate reduce semnificativ mirosurile.

• Pentru controlul mirosului, recipientul trebuie schimbat mai des.

• Dacă stabiliți că unitatea de terapie V.A.C.® constituie sursa mirosului, întrerupeți utilizarea unității 
de terapie și adresați-vă reprezentantului KCI pentru înlocuirea acesteia.
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5 – INFORMAȚII SPECIFICE DESPRE PLAGĂ

PLĂGI ACUTE/TRAUMATICE/ARSURI DE GRADUL DOI

Terapia V.A.C.® poate fi utilizată în îngrijirea pacienților cu plăgi traumatice acute, inclusiv arsuri de 
gradul doi și plăgi ortopedice.

Următoarele recomandări pentru setări ajută clinicianul în selectarea intervalelor de terapie în funcție 
de tipul plăgii și de indicațiile medicului curant. Intervalele selectate reprezintă o îndrumare bazată pe 
setările frecvente pentru fiecare tip de plagă. Afecțiunile individuale ale pacienților pot varia. Adresați-
vă medicului curant pentru a verifica setările pentru fiecare pacient.

Scopuri și obiective:

• stimularea formării de țesut granular

• stimularea perfuzării

• îndepărtarea fluidelor, a exsudatului și a materialelor infecțioase

• susținerea prelevării lambourilor sau a grefelor de piele

Tabelul 5.1: Setări recomandate pentru plăgi acute/traumatice/arsuri de gradul doi

Considerații clinice

• Terapia V.A.C.® poate fi utilizată după debridare, pentru a contribui la îndepărtarea materialului 
infecțios și pentru a stimula formarea de țesut granular.

• Terapia V.A.C.® poate fi utilizată în prezența echipamente ortopedice (consultați Echipamente 
ortopedice, pagina 32). Clinicienii trebuie să observe cu atenție calitatea țesutului granular și 
să depisteze orice semne de infecție care pot indica osteomielita subiacentă. În astfel de cazuri, 
adresați-vă medicului curant.

• Tendoanele, ligamentele, vasele sanguine, organele și nervii (structurile vitale) trebuie acoperite 
complet și protejate înainte de administrarea terapiei V.A.C.®. Acoperirea cu un lambou muscular 
sau cu un alt strat gros de țesut natural asigură cea mai eficientă protecție. Dacă acestea nu sunt 
disponibile, luați în considerare utilizarea unui pansament din material neaderent (pagina 23).

Ciclul 
inițial

Ciclul 
ulterior

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
GranuFoam™

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
WhiteFoam

Intervalul de 
schimbare a 
pansamentului*

Mod 
continuu 
în primele 
48 de ore

Luaţi în 
considerare modul 
intermitent/DPC 
(5 minute PORNIT/
2 minute OPRIT) 
pentru restul terapiei

125 mmHg 125 – 175 mmHg
Creșteţi presiunea 
treptat, pentru 
amplificarea drenajului

La fiecare 48 – 72 de ore, 
nu mai puţin de 3 ori pe 
săptămână, în cazul plăgilor 
infectate:
Evaluarea necesităţii de 
schimbare mai frecventă a 
pansamentului

* Consultaţi informaţiile privind schimbarea pansamentului furnizate în instrucţiunile de utilizare pentru pansamentul V.A.C.®.
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• Materialul spongios V.A.C.® poate fi aplicat direct peste meșa absorbabilă sau neabsorbabilă 
sau peste fascia intactă. Nu așezați pansamentul V.A.C.® peste vase sanguine, organe, nervi sau 
tendoane expuse. 
 
Dacă, în timpul terapiei V.A.C.®, apare brusc sângerare activă sau în cantități mari sau 
dacă se observă sânge vizibil (roșu aprins) în tub sau în recipient, opriți imediat terapia 
V.A.C.®, luați măsuri de oprire a sângerării și solicitați imediat asistență medicală.

• În cazul plăgilor cu exsudat abundent, luați în considerare creșterea presiunilor țintă cu 
25 – 75 mmHg, până ce cantitatea de lichid de drenaj scade. Această măsură va asigura 
eliminarea adecvată a fluidelor și menținerea integrității etanșării pansamentului V.A.C.®.

• Terapia continuă este recomandată pe întreaga durată a terapiei în cazul pacienților care 
manifestă disconfort sau care utilizează pansamentul V.A.C.® WhiteFoam, în cazul plăgilor cu 
tunelizare/erodare sau al lambourilor și al grefelor.

• Terapia V.A.C.® nu trebuie inițiată asupra unei plăgi cu osteomielită înainte ca plaga să fie 
debridată minuțios de tot țesutul necrotic, neviabil, inclusiv de osul infectat (dacă este necesar) 
și înainte să fie inițiată terapia antibiotică.

• În cazul plăgilor acute cu os expus sau cu fracturi, sistemul V.A.C.® poate fi utilizat pentru 
a contribui la eliminarea fluidelor și poate îndepărta materialul infecțios secundar plăgii 
traumatice.

NOTĂ: Protejați osul intact cu un singur strat de material neaderent (pagina 23).

• Setările de presiune pentru pansamentul V.A.C.® WhiteFoam trebuie să fie de cel puțin 125 mmHg 
și peste, dacă sunt tolerate de pacient.

• Pansamentul V.A.C.® GranuFoam™ este recomandat pentru plăgile traumatice cu deficit mare 
de țesut.
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PLĂGI DEHISCENTE
Terapia V.A.C.® este adecvată pentru tratamentului unei varietăți de plăgi de dimensiuni mari și de 
dimensiuni mic, cauzate de complicații postoperatorii. În astfel de cazuri, principiile managementului 
plăgii sunt debridarea chirurgicală adecvată și tratamentul antibiotic, după necesități, urmate de 
aplicarea imediată a terapiei V.A.C.®.

Recomandările pentru setări ajută clinicianul să selecteze din intervalele de terapie în funcție de tipul 
plăgii și de indicațiile medicului curant. Intervalele selectate reprezintă o îndrumare bazată pe setările 
frecvente pentru fiecare tip de plagă. Afecțiunile individuale ale pacienților pot varia. Adresați-vă 
medicului pentru a verifica setările pentru fiecare pacient.

Scopuri și obiective

• aplicarea presiunii negative controlate și localizate, pentru a contribui la retragerea marginilor plăgii

• furnizarea unui mediu închis și umed pentru vindecarea plăgii

• stimularea perfuzării

• îndepărtarea fluidelor, a exsudatului și a materialelor infecțioase

Tabelul 5.3: Setări recomandate pentru plăgile chirurgicale dehiscente

Considerații clinice asupra plăgilor dehiscente

• Selectați tipul adecvat de pansament din material spongios, în funcție de caracteristicile plăgii și 
de scopul terapiei (consultați Tabelul 1.2 de la pagina 22).

• Terapia V.A.C.® poate fi utilizată în prezența suturilor de retenție, însă în general este important 
accesul și pansarea plăgii în întregime dedesubtul și între suturi.

• În absența colabării unui pansament V.A.C.® aplicat corect, luați în considerare aplicarea foliei 
autoadezive de sigilare a plăgilor V.A.C.® peste locul de introducere a drenului (locul de perforare).

• Monitorizați caracteristicile și volumul exsudatului plăgii, pentru a raporta medicului curant orice 
modificări semnificative.

• Așezarea și dimensiunea materialului spongios sunt esențiale pentru rezultate optime și pentru 
a realiza expansiunea tisulară inversă. Consultați Reaproximarea marginilor plăgii și tehnica 
de pansare (pagina 33).

• Dacă intestinul gros este vizibil în baza plăgii, soluția optimă este să trageți marele epiplon în 
jos peste porțiunea vizibilă a intestinului gros, apoi să continuați terapia V.A.C.® obișnuită. Dacă 
marele epiplon nu este disponibil, chirurgul poate lua în considerare utilizarea unei meșe peste 
intestinul gros. Cu toate acestea, aplicarea materialului spongios V.A.C.® peste intestinul gros 
acoperit de meșă poate cauza formarea de țesut granular pe intestin și poate crea aderențe.

Ciclul 
inițial

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
GranuFoam™

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
WhiteFoam

Intervalul de 
schimbare a 
pansamentului*

Continuu pe 
toată durata 
terapiei

125 mmHg 125 – 175 mmHg
Creșteţi presiunea treptat

La fiecare 48 – 72 de ore, nu mai 
puţin de 3 ori pe săptămână, în 
cazul plăgilor infectate:
Evaluarea necesităţii de schimbare 
mai frecventă a pansamentului

* Consultaţi informaţiile privind schimbarea pansamentului furnizate în instrucţiunile de utilizare pentru pansamentul V.A.C.®.
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• Materialul spongios V.A.C.® poate fi așezat direct peste meșa sintetică în plăgile abdominale fără 
viscere expuse și poate facilita dezvoltarea țesutului granular peste structurile de sub meșă, cu 
extinderea prin meșă în baza plăgii.

• Terapia V.A.C.® poate constitui un instrument important în managementul plăgilor sternale. 
Din cauza structurilor viscerale localizate în cavitatea toracică, terapia V.A.C.® trebuie aplicată cu 
cea mai mare grijă și atenție.

• Plăgile sternale superficiale sunt acele plăgi în care sternul este stabil și intact și nu este 
prezentă nicio infecție osoasă. Managementul acestor plăgi trebuie să urmeze îndrumările pentru 
plăgile dehiscente.

• În cazul pacienților cu plăgi sternale profunde (adică pacienți cu mediastinită sau cu infecția 
plăgilor sternale), schimbarea pansamentului trebuie supervizată sau efectuată de către clinicianul 
șef sau de către chirurgul specialist, de preferință de către chirurgul cardiovascular.

• Înainte de aplicarea terapiei V.A.C.® la un pacient cu o plagă sternală profundă, citiți și 
respectați Informațiile privind siguranța (paginile 7 – 16), în special Avertismentul cu privire 
la sângerare de la pagina 9.

• În cazul plăgilor sternale profunde, se recomandă inițial utilizarea presiunii negative 
la valoarea cea mai scăzută. Monitorizați cu atenție trecerea către presiunea țintă 
a tratamentului, până la valoarea tolerată.

• În cazul pacienților cu instabilitate sternală, se recomandă terapia continuă pe toată durata 
tratamentului, pentru a contribui la stabilizarea peretelui toracic. Aceasta contribuie la 
retractarea marginilor plăgii și asigură un „efect de contenție”, care poate permite pacientului 
o mobilitate și un confort crescute.

• În cazul plăgilor sternale sau abdominale nedehiscente, se pot obține rezultate mai bune cu 
terapia intermitentă/DPC, după ce nivelul exsudatului se stabilizează, în cazurile în care scopul 
principal este crearea de țesut granular.

GREFE CU MEȘE
Este posibil ca terapia V.A.C.® să nu fie adecvată pentru așezarea peste unele produse care creează 
o barieră pentru eliminarea fluidelor. Adresați-vă producătorului acestor produse înainte de utilizarea 
acestora împreună cu terapia V.A.C.®.

Aplicați pansamentul V.A.C.® imediat după plasarea grefei și începeți terapia cât mai curând posibil. 
În timpul utilizării pansamentelor V.A.C.® GranuFoam™, este necesară așezarea unui pansament 
neaderent (pagina 23) direct peste grefă/țesut. În general, setarea de presiune utilizată pentru 
pregătirea primitorului înainte de grefare trebuie păstrată și după grefare. Pentru a furniza un 
contrasuport constant, trebuie utilizată terapia continuă.

Recomandările pentru setări ajută clinicianul să selecteze din intervalele de terapie în funcție de tipul 
plăgii și de indicațiile medicului curant. Intervalele selectate reprezintă o îndrumare bazată pe setările 
frecvente pentru fiecare tip de plagă. Afecțiunile individuale ale pacienților pot varia. Adresați-vă 
medicului curant pentru a verifica setările pentru fiecare pacient.
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Scopuri și obiective

• îndepărtarea fluidelor

• susținerea protecției mediului plăgii; (de exemplu reducerea la minimum a forțelor de forfecare)

• asigurarea contrasuportului și a stabilității grefelor de piele (grefe de piele despicate și respectiv 
grefe „toată grosimea”)

• asistență pentru prelevarea lambourilor și a grefelor de piele

Tabelul 5.4: Setări recomandate pentru grefele cu meșe și substituenții dermali

Recomandări pentru aplicarea pansamentului V.A.C.® postgrefare:

1. Selectați un singur strat de pansament neaderent (pagina 23) (nu este necesar dacă utilizați un 
pansament V.A.C.® WhiteFoam).

2. Decupați materialul neaderent conform dimensiunii zonei de grefare plus o margine de cel puțin 
1 cm (astfel încât să depășească cu aproximativ 1 cm linia copcilor) și așezați-l peste grefă.

3. Decupați pansamentul V.A.C.® GranuFoam™ la aceeași dimensiune ca și materialul neaderent și 
așezați-l ușor peste stratul neaderent.

NOTĂ: Pansamentul V.A.C.® WhiteFoam poate fi utilizat, de asemenea, pentru fixarea grefelor de 
piele. Nu este necesar pansamentul neaderent (pagina 23) atunci când utilizați V.A.C.® WhiteFoam. 
Decupați pansamentul V.A.C.® WhiteFoam la dimensiunea zonei grefate, plus o margine de 1 cm.

4. Aplicați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.®, respectând instrucțiunile de utilizare 
furnizate împreună cu pansamentul.

5. Aplicați electrodul și tubul SensaT.R.A.C.™.

6. Setați presiunea negativă la nivelul dorit, conform indicațiilor din Tabelul 5.4.

7. Trebuie să anticipați un volum mai mare de lichid de drenaj în tub și în recipient în primele 
24 de ore de terapie V.A.C.® postgrefare, după care, în general, drenajul scade treptat în mod 
semnificativ. Prezența unui volum abundent de lichid de drenaj în tub postgrefare poate indica 
o complicație apărută dedesubtul materialului spongios. Dacă există orice semn de infecție, 
îndepărtați pansamentul V.A.C.® și evaluați plaga.

Ciclul 
inițial

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
GranuFoam™*

Presiunea țintă 
pentru pansamentul 
V.A.C.® WhiteFoam

Intervalul de 
schimbare a 
pansamentului

Continuu pe 
toată durata 
terapiei

75 – 125 mmHg 125 mmHg
Creșteţi presiunea treptat 
pentru amplificarea 
drenajului

Îndepărtaţi pansamentul după 4 – 5 zile, 
atunci când utilizaţi orice material 
spongios (volumul lichidului de drenaj 
trebuie să scadă treptat înainte de 
îndepărtarea pansamentului)

* Presiunea de 75 mmHg se poate utiliza în zonele care nu vor fi supuse forţelor de forfecare, dacă pacientul prezintă durere persistentă la presiuni mai ridicate. Presiunea 
de 125 mmHg se poate utiliza în zonele bine conturate, în care sunt prezente forţe de forfecare. Presiunea ridicată poate contribui la o mai bună fixare a grefei în poziţie.
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ESCARE
În managementul escarelor de gradul 3 și 4, terapia V.A.C.® poate fi utilizată fie ca tratament definitiv, 
fie pentru optimizarea patului plăgii înainte de închiderea chirurgicală.

Recomandările pentru setări ajută clinicianul să selecteze din intervalele de terapie în funcție de tipul 
plăgii și de indicațiile medicului curant. Intervalele selectate reprezintă o îndrumare bazată pe setările 
frecvente pentru fiecare tip de plagă. Afecțiunile individuale ale pacienților pot varia. Adresați-vă 
medicului curant pentru a verifica setările pentru fiecare pacient.

Scopuri și obiective

• stimularea formării de țesut granular

• stimularea perfuzării

• furnizarea unui mediu închis și umed pentru vindecarea plăgii

• susținerea controlului mediului plăgii

Tabelul 5.5: Setări recomandate pentru escare

Considerații clinice

• Toți pacienții necesită o evaluare medicală și nutrițională detaliată și rezolvarea oricăror 
factori care pot influența etiologia și/sau vindecarea, în special asigurarea nutriției adecvate și 
a detensionării corespunzătoare.

• Terapia V.A.C.® nu constituie un instrument de debridare și nu reprezintă un substitut pentru 
o debridare chirurgicală eficace și/sau pentru alte forme de debridare.

• Dacă tegumentul pacientului nu poate tolera schimbarea frecventă a pansamentului, nu este 
neapărat necesară îndepărtarea în întregime a foliei autoadezive de sigilare a plăgilor. Alternativ, 
decupați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor în jurul materialului spongios, irigați plaga 
conform indicațiilor clinicianului, apoi reașezați materialul spongios și reetanșați cu o bucată 
suplimentară de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor. Folia autoadezivă de sigilare a plăgilor 
V.A.C.® din jurul zonei perilezionale poate fi lăsată în poziție până la următoarea schimbare 
a pansamentului.

• Straturile multiple de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® pot scădea rata de transmisie 
a vaporilor de umezeală, care poate crește riscul de macerare, în special la nivelul plăgilor de mici 
dimensiuni, al extremităților inferioare sau al zonelor portante.

• Trebuie luate măsuri de precauție pentru a preveni traumatismul și/sau presiunea la plasarea 
tubului V.A.C.®, în special deasupra proeminențelor osoase; luați în considerare tehnica de 
conectare (consultați pagina 28).

Ciclul 
inițial

Ciclul 
ulterior

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
GranuFoam™

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
WhiteFoam

Intervalul de 
schimbare a 
pansamentului*

Mod 
continuu 
în primele 
48 de ore

Luaţi în considerare 
modul 
intermitent/DPC 
(5 minute PORNIT/
2 minute OPRIT) 
pentru restul 
terapiei

125 mmHg 125 – 175 mmHg
Creșteţi presiunea treptat, 
pentru amplificarea 
drenajului

La fiecare 48 – 72 de ore, 
nu mai puţin de 3 ori pe 
săptămână, în cazul plăgilor 
infectate: 
Evaluarea necesităţii de 
schimbare mai frecventă a 
pansamentului

* Consultaţi informaţiile privind schimbarea pansamentului furnizate în instrucţiunile de utilizare pentru pansamentul V.A.C.®.
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MANAGEMENTUL UNUI PACIENT CU ESCARE UTILIZÂND TERAPIA V.A.C.®

Niezgoda et al (2006). The effective management of pressure ulcers. Advances in Skin and Wound Care. 
Volumul 19, Suplimentul 1, pagina 6..

•  Evaluarea pacientului și a plăgii
•  Investigații și consultații 

adecvate
•  Tratamentul infecției 

•  Nutriție
•  Controlați infecția sistemică
•  Educare
•  Organizarea resurselor și personalului

de îngrijire
•  Corectarea etiologiei

a.  Detensionați
b.  Reduceți forfecarea/fricțiunea
c.  Controlați umezeala
d.  Controlați spasticitatea

Luați în considerare optimizarea suplimentară

Debridarea 
țesutului 
necrotic

Începeți 
optimizarea 

constantă 
a gazdei

Stadiile III și IVClasi�careStadiile I și II

Inițiați 
terapiile 
standard 
(conform 

îndrumărilor 
NPUAP, WOCN, 
EPUAP, AHCPR)

Pacient considerat 
candidat chirurgical

Caracteristicile 
pacientului 
și ale plăgii 
favorabile 

pentru terapia 
V.A.C.®

Caracteristicile 
pacientului 
și ale plăgii 

nefavorabile 
pentru terapia 

V.A.C.®

Inițiați terapiile 
standard (conform 

îndrumărilor 
NPUAP, WOCN, 
EPUAP, AHCPR)

Starea 
pacientului 
optimizată

Neoptimizată

Inițiați 
terapia V.A.C.®

Tratament 
chirurgical

Terapie V.A.C.® 
(temporizare)

Reevaluare 
la 2 săptămâni

Starea 
pacientului 
optimizată

Neoptimizată 
încă

Continuați 
terapia V.A.C.®

Reevaluare 
la 2 săptămâni

Continuați 
terapia V.A.C.®

Continuarea 
terapiei V.A.C.® 
cu evaluări la 
2 săptămâni

Ameliorarea 
plăgii

Potențial de 
reducere a 

procedurilor 
chirurgicale

Potențial de 
vindecare a 
plăgii fără 

intervenție 
chirurgicală

Neameliorată Plagă 
vindecată

Ameliorarea 
plăgii
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ULCERAȚIILE PICIORULUI DIABETIC
Terapia V.A.C.® este utilizată din ce în ce mai mult pentru managementul ulcerațiilor piciorului diabetic.

Recomandările pentru setări ajută clinicianul să selecteze din intervalele de terapie în funcție de tipul 
plăgii și de indicațiile medicului curant. Intervalele selectate reprezintă o îndrumare bazată pe setările 
frecvente pentru fiecare tip de plagă. Afecțiunile individuale ale pacienților pot varia. Adresați-vă 
medicului curant pentru a verifica setările pentru fiecare pacient.

Scopuri și obiective

• stimularea formării de țesut granular

• stimularea perfuzării

• furnizarea unui mediu închis și umed pentru vindecarea plăgii

• susținerea controlului mediului plăgii

Tabelul 5.6: Setări recomandate pentru ulcerațiile piciorului diabetic

Sistemul de clasificare al piciorului diabetic conform Universității din Texas

Mod 
continuu 
în primele 
48 de ore

Luaţi în considerare 
modul 
intermitent/DPC 
(5 minute PORNIT/
2 minute OPRIT) 
pentru restul 
terapiei

50 – 125 mmHg** 125 – 175 mmHg 
Creșteţi presiunea 
treptat, pentru 
amplificarea drenajului

La fiecare 48 – 72 de ore, 
nu mai puţin de 3 ori pe 
săptămână, în cazul plăgilor 
infectate:
Evaluarea necesităţii de 
schimbare mai frecventă a 
pansamentului

* Consultaţi informaţiile privind schimbarea pansamentului furnizate în instrucţiunile de utilizare pentru pansamentul V.A.C.®.

** Sunt preferate presiunile mai ridicate din intervalul specificat pentru presiunea ţintă. În cazul intoleranţei, utilizarea presiunii mai scăzute constituie 
o opţiune, dar asiguraţi-vă că se efectuează îndepărtarea activă a exsudatului.

Ciclul 
inițial

Ciclul 
ulterior

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
GranuFoam™

Presiunea țintă 
pentru pansamentul 
V.A.C.® WhiteFoam

Intervalul de 
schimbare a 
pansamentului*

Sistemul de clasi�care a piciorului diabetic al Universității din Texas stabilește o clasi�care detaliată, care include 
infecția și ischemia.

Stadiul Gradul 0 Gradul I Gradul II

Acesta este inclus ca referință pentru algoritmul de tratament al piciorului diabetic din pagina următoare. Există și alte sisteme de clasi�care care 
pot � utilizate, precum sistemul de clasi�care Wagner pentru ulcerațiile piciorului diabetic.

Gradul III

A

B

C

D

Risc preulcerativ sau 
postulcerativ pentru 
ulcerație ulterioară 
la picior

Prezența 
infecției

Prezența 
ischemiei

Prezența 
ischemiei 
și infecției

Ulcerație super�cială, 
fără atingerea tendonului, 
a capsulei articulare sau 
a osului

Prezența 
infecției

Prezența 
ischemiei

Prezența 
ischemiei 
și infecției

Ulcerație penetrantă până 
la tendon sau până la 
capsula articulară

Prezența 
infecției

Prezența 
ischemiei

Prezența 
ischemiei 
și infecției

Ulcerație penetrantă 
până la os

Prezența 
infecției

Prezența 
ischemiei

Prezența 
ischemiei 
și infecției
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TRATAMENTUL ULCERAȚIILOR PICIORULUI DIABETIC (PD) CU TERAPIA V.A.C.®† 

† Utilizat cu permisiune. Adaptat după 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.
*Ulcerații complexe ale PD = > gradul 1 UT; pot include, de asemenea, gradul 1, dacă un pacient nu a efectuat terapia adecvată conform recomandărilor.
**Începând din luna iulie 2007, producătorul recomandă ca schimbarea pansamentului să se efectueze la un interval de 48 – 72 de ore, nu mai puțin 
de 3 ori pe săptămână; stabiliți programul adecvat pentru schimbarea pansamentului.
***Începând din luna iulie 2007, producătorul recomandă ca schimbarea pansamentului să se efectueze la un interval de 48 – 72 de ore, nu mai 
puțin de 3 ori pe săptămână. Plăgile infectate trebuie monitorizate des și cu foarte mare atenție. Pentru aceste plăgi, este posibil să fie necesară 
schimbarea pansamentelor mai des de 48 – 72 de ore; intervalele de schimbare a pansamentelor trebuie să se bazeze mai degrabă pe o evaluare 
continuă a stării plăgii și pe prezentarea clinică a pacientului decât pe un program fix.
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CONSIDERAȚII CLINICE PRIVIND ULCERAȚIILE PICIORUL DIABETIC

• La fel ca în cazul oricărui tratament pentru ulcerațiile piciorului diabetic, reușita depinde de 
precizia diagnosticului și de managementul afecțiunii subiacente, în asociere cu debridarea 
eficientă a țesutului neviabil.

• Detensionarea este esențială pentru reușita vindecării ulcerațiilor piciorului diabetic.

• Identificarea timpurie și tratamentul prompt al infecției sunt esențiale pentru prevenirea 
complicațiilor. La pacienții cu diabet, acest lucru poate fi dificil, deoarece semnele clasice, precum 
durere, eritem, febră și secreții purulente pot fi absente sau reduse.

• Se pot lua în considerare tehnici de pansare speciale (consultați Plăgi ale piciorului, 
paginile 31 – 32).

ULCERE VENOASE
Terapia V.A.C.® poate fi utilizată cu succes în managementul ulcerelor venoase.

Recomandările pentru setări ajută clinicianul să selecteze din intervalele de terapie în funcție de tipul 
plăgii și de indicațiile medicului curant. Intervalele selectate reprezintă o îndrumare bazată pe setările 
frecvente pentru fiecare tip de plagă. Afecțiunile individuale ale pacienților pot varia. Adresați-vă 
medicului curant pentru a verifica setările pentru fiecare pacient.

Scopuri și obiective

• reducerea edemului

• stimularea perfuzării

• eliminarea exsudatului din plagă

• stimularea formării de țesut granular

• furnizarea unui mediu închis și umed pentru vindecarea plăgii

Tabelul 5.7: Setări recomandate pentru ulcere venoase

Utilizarea confecțiilor sau a pansamentelor de compresie eliberate pe bază de prescripție medicală 
este frecventă în tratamentul ulcerelor venoase. Tratamentul patologiei subiacente în aceste ulcere 
este important și nu este contraindicat în timpul utilizării terapiei V.A.C.®. Asigurați-vă că utilizarea 
terapiei V.A.C.® sub confecții sau pansamente de compresie nu va induce puncte de tensiune care pot 
determina disconfortul sau deteriorarea țesutului pacientului. Nu așezați electrodul SensaT.R.A.C.™ sub 
niciun fel de confecții sau de pansamente de compresie. Așezați pansamentele V.A.C.® sub astfel de 
confecții sau de pansamente.

Ciclul 
inițial

Ciclul 
ulterior

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
GranuFoam™

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
WhiteFoam

Intervalul de 
schimbare a 
pansamentului*

Terapie 
continuă

Terapie continuă 
(plăgile tind să 
prezinte exsudat 
abundent)

125 – 175 mmHg** 150 – 175 mmHg La fiecare 48 – 72 de ore, 
nu mai puţin de 3 ori pe 
săptămână, în cazul plăgilor 
infectate: Evaluarea necesităţii 
de schimbare mai frecventă a 
pansamentului

* See dressing change information in instructions for use provided with the V.A.C.® Dressing.

** See Vertical Bridge Placement and Moderate to Highly Exudating Wounds section of V.A.C.® GranuFoam™ Bridge / 
V.A.C.® GranuFoam™ Bridge XG instructions for use.
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PLĂGI CRONICE
Terapia V.A.C.® poate fi utilizată fie ca tratament definitiv, fie pentru optimizarea patului plăgii înainte 
de închiderea chirurgicală.

Recomandările pentru setări ajută clinicianul să selecteze din intervalele de terapie în funcție de tipul 
plăgii și de indicațiile medicului curant. Intervalele selectate reprezintă o îndrumare bazată pe setările 
frecvente pentru fiecare tip de plagă. Afecțiunile individuale ale pacienților pot varia. Adresați-vă 
medicului curant pentru a verifica setările pentru fiecare pacient.

Scopuri și obiective

• stimularea formării de țesut granular

• stimularea perfuzării

• furnizarea unui mediu închis și umed pentru vindecarea plăgii

• susținerea controlului mediului plăgii

Tabelul 5.8: Setări recomandate pentru plăgi cronice

Considerații clinice

• În cazul plăgilor cronice, acolo unde diagnosticul este incert, se recomandă biopsia tisulară pentru 
evaluarea histologică sau alte analize definitive.

• Este importantă identificarea oricărei etiologii subiacente și utilizarea măsurilor relevante pentru 
ameliorarea proceselor afecțiunii subiacente.

• În cazul plăgilor cronice, se poate aplica cu succes debridarea agresivă a țesutului moale, pentru 
îndepărtarea tuturor celulelor epiteliale care au migrat pe suprafața plăgii, a traiectului fistulos 
sau a tunelului.

• Trebuie luate măsuri de precauție pentru a preveni traumatismul și/sau presiunea suplimentară la 
plasarea tubului V.A.C.®, în special deasupra proeminențelor osoase.

• Dacă tegumentul unui pacient nu poate tolera schimbarea frecventă a pansamentului, iar folia 
autoadezivă de sigilare a plăgilor din jurul plăgii este intactă, puteți să decupați folia autoadezivă 
de sigilare a plăgilor în jurul materialului spongios, să îndepărtați materialul spongios, să curățați 
plaga conform indicațiilor, apoi să reașezați materialul spongios și folia autoadezivă de sigilare 
a plăgilor. Folia autoadezivă de sigilare a plăgilor din zona perilezională poate fi lăsată în poziție 
până la următoarea schimbare a pansamentului.

NOTĂ: Straturile multiple de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® pot scădea rata de 
transmisie a vaporilor de umezeală, ceea ce poate crește riscul de macerare, în special la nivelul plăgilor 
de mici dimensiuni, al extremităților inferioare sau al zonelor portante.

Ciclul 
inițial

Ciclul 
ulterior

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
GranuFoam™

Presiunea țintă 
pentru pansamentul 
V.A.C.® WhiteFoam

Intervalul de 
schimbare a 
pansamentului*

Mod 
continuu 
în primele 
48 de ore

Luaţi în considerare 
modul 
intermitent/DPC 
(5 minute PORNIT/
2 minute OPRIT) 
pentru restul 
terapiei

50 – 125 mmHg** 125 – 175 mmHg 
Creșteţi presiunea 
treptat, pentru 
amplificarea drenajului

La fiecare 48 – 72 de ore, 
nu mai puţin de 3 ori pe 
săptămână, în cazul plăgilor 
infectate:
Evaluarea necesităţii de 
schimbare mai frecventă a 
pansamentului

* Consultaţi informaţiile privind schimbarea pansamentului furnizate în instrucţiunile de utilizare pentru pansamentul V.A.C.®.

** Sunt preferate presiunile mai ridicate din intervalul specificat pentru presiunea ţintă. În cazul intoleranţei, utilizarea presiunii mai scăzute constituie 
o opţiune, dar asiguraţi-vă că se efectuează îndepărtarea activă a exsudatului.



54  

LAMBOURI
Terapia V.A.C.® este utilizată postoperator imediat după prelevarea lamboului, drept contrasuport 
pentru a menține poziția țesuturilor.

Recomandările pentru setări ajută clinicianul să selecteze dintre intervalele de terapie în funcție de 
tipul plăgii și de indicațiile medicului curant. Intervalele selectate reprezintă o îndrumare bazată pe 
setările frecvente pentru fiecare tip de plagă. Afecțiunile individuale ale pacienților pot varia. Adresați-
vă medicului curant pentru a verifica setările pentru fiecare pacient.

Scopuri și obiective

• asigurarea contrasuportului și a stabilității pentru lambou

• susținerea protecției mediului plăgii

• îndepărtarea fluidelor și a exsudatului

• asistență pentru prelevarea grefelor

Tabelul 5.9: Setări recomandate pentru lambouri

Considerații clinice

• În cazul lambourilor mari, voluminoase, pot fi luate în considerare presiuni ridicate, pentru a servi 
drept contrasuport lamboului.

• În cazurile în care este necesară evaluarea lamboului pentru a identifica ischemia sau infecția sau 
lamboul trebuie inspectat în timpul terapiei, tăiați pansamentul V.A.C.® GranuFoam™ în jumătate 
înainte de a-l aplica și așezați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor în benzi, cu o bandă direct 
peste zona unde se întâlnesc cele două jumătăți de material spongios. Îndepărtarea acestei benzi 
de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor permite clinicianului să separe ușor materialul spongios, 
pentru a inspecta țesutul subiacent. După inspectarea lamboului, așezați la loc, reunindu-le, 
bucățile de material spongios, reetanșați cu o bandă suplimentară de folie autoadezivă de sigilare 
a plăgilor și continuați terapia.

Ciclul 
inițial

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
GranuFoam™

Presiunea țintă pentru 
pansamentul V.A.C.® 
WhiteFoam

Intervalul de schimbare 
a pansamentului

Continuu pe 
toat durata 
terapiei

125 – 150 mmHg 125 – 175 mmHg
Creșteţi presiunea treptat, 
pentru amplificarea 
drenajului

Îndepărtaţi pansamentul la 
72 de ore postoperator. În 
cazul plăgilor cu complicaţ
ii sau infectate, evaluaţi 
necesitatea schimbării mai 
frecvente a pansamentului.
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APLICAREA PANSAMENTULUI PENTRU LAMBOU CU TERAPIA V.A.C.®

1. Suturați lamboul în poziție, utilizând cu aproximativ o treime mai puține suturi decât de obicei. 
O spațiere mai mare va permite ca terapia V.A.C.® să elimine fluidul prin linia de suturare.

2. Așezați un singur strat de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® sau altă barieră 
semiocluzivă, precum un pansament hidrocoloidal sau o peliculă adezivă permeabilă la vapori, 
peste epiderma intactă, deasupra lamboului și peste partea opusă a liniei de suturare (Fig. 1). 
Așezați un singur strat de pansament neaderent (pagina 23) peste linia de suturare expusă (Fig. 2).

3. Dacă patul plăgii prezintă exsudat abundent, decupați o bandă subțire de pansament 
V.A.C.® WhiteFoam (Fig. 3) și așezați-o sub lambou, între suturi, pentru a absorbi fluidul 
din interiorul lamboului. Asigurați-vă că pansamentul V.A.C.® WhiteFoam și pansamentul 
V.A.C.® GranuFoam™ comunică direct.

4. Selectați un pansament V.A.C.® GranuFoam™ de dimensiune adecvată pentru a acoperi lamboul 
în întregime (Fig. 4), incluzând linia de suturare și 2 – 3 cm dincolo de lambou. Asigurați-vă că 
zona acoperită de materialul spongios este piele intactă protejată (Pasul 2 de mai sus).

5. Pregătiți și aplicați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.® peste materialul spongios. Aplicați 
un electrod Sensa T.R.A.C.™ și conectați tubul recipientului.

6. Începeți terapia cu setarea continuă, conform indicațiilor din Tabelul 5.9.

7. Îndepărtarea foliei autoadezive de sigilare a plăgilor V.A.C.® necesită întinderea laterală (tragerea) 
a foliei autoadezive de sigilare a plăgilor, pentru a împiedica ridicarea lamboului.

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4Fig. 1

barieră semiocluzivă neaderentă Me V.A.C.® WhiteFoam V.A.C.® GranuFoam™
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FISTULĂ ENTERICĂ
În anumite împrejurări, terapia V.A.C.® poate susține vindecarea plăgilor cu fistulă enterică. Dacă 
luați în considerare terapia V.A.C.® în cazul unei fistule enterice, se recomandă să vă adresați pentru 
consiliere unui clinician specialist. Terapia V.A.C.® nu se recomandă și nu este concepută pentru 
managementul sau pentru izolarea efluentului fistulei, ci doar în scopul susținerii vindecării plăgii în 
interiorul și în jurul fistulei.

Scopul terapiei este diferit dacă fistula tratată este considerată acută sau dacă aceasta este 
considerată cronică.

• În cazul fistulei acute, scopul este de a susține vindecarea plăgii, pentru a permite închiderea 
fistulei enterice acute.

• În cazul fistulei cronice, fistula enterocutanată este separată de plaga abdominală înconjurătoare 
sau adiacentă și se aplică terapia V.A.C.® asupra plăgii. Efluentul fistulei este dirijat într-un alt 
recipient. Această metodă creează intervalul de timp necesar pentru stabilizarea generală 
a sănătății pacientului și pentru vindecarea suficientă pentru a permite repararea chirurgicală.

Managementul fistulei

Selectarea candidaților cu formă acută

• fistulă enterică
• formaţiune acută: Nu sunt prezente celule epiteliale/prolifer-

area epitelială la nivelul orificiului fistulei
• orificiul fistulei trebuie să fie vizualizat și accesat cu ușurinţă
• NPO (nimic pe cale orală)
• TPN (nutriţie parenterală totală)
• volum de efluent minim până la moderat
• efluentul este de consistenţă subţire până la ușor vâscoasă

Selectarea candidaților cu formă cronică

• fistulă enterică – candidat nechirurgical
• formaţiune cronică: prezenţa celulelor epiteliale/

proliferării epiteliale (stomizare)
• orificiul fistulei poate fi vizualizat și accesat cu ușurinţă
• NPO (nimic pe cale orală)
• TPN (nutriţie parenterală totală)
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Instrucțiuni pentru fistula enterică

I. Fistulă enterică acută în interiorul unei plăgi (complex)

1. Acoperiți orificiul fistulei cu 2 – 3 straturi de tifon impregnat cu vaselină.

2. Irigați și curățați minuțios plaga abdominală, conform indicațiilor medicului sau 
protocolului instituției.

3. Îndepărtați straturile de tifon impregnat cu vaselină din orificiul fistulei.

4. Acoperiți orificiul fistulei cu un singur strat de material neaderent (pagina 23).

5. Acoperiți toate zonele de intestin gros expus sau alte organe expuse cu straturi multiple de 
material neaderent (pagina 23).

6. Decupați o bucată de pansament V.A.C.® WhiteFoam la o dimensiune cu 1 – 2 cm mai mare decât 
orificiul fistulei. Aplicați pansamentul V.A.C.® WhiteFoam direct peste materialul neaderent pe 
orificiul fistulei. Materialul spongios trebuie să depășească cu 1 – 2 cm orificiul fistulei.

7. Decupați și așezați ușor un pansament V.A.C.® GranuFoam™ în restul plăgii. Asigurați-vă 
că pansamentul V.A.C.® GranuFoam™ și pansamentul V.A.C.® WhiteFoam comunică direct. 
Pansamentul V.A.C.® GranuFoam™ poate fi așezat și direct peste pansamentul V.A.C.® WhiteFoam.

8. Dimensionați, decupați și aplicați folia autoadezivă de sigilare a plăgilor, pentru a acoperi în 
întregime pansamentul din material spongios, plus o margine suplimentară de 3 – 5 cm.

9. Decupați un orificiu rotund cu diametrul de 2,5 cm în folia autoadezivă de sigilare a plăgilor 
DIRECT peste locul orificiului fistulei.

10. Aplicați electrodul SensaT.R.A.C.™.

11. Inițiați presiunea la 125 mmHg presiune negativă sau conform indicațiilor medicului.

12. Utilizați terapia continuă pe toată durata tratamentului.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5
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13. Dacă se observă efluent în interiorul tubului după inițierea presiunii negative:

a. Creșteți presiunea cu câte 25 mmHg timp de 20 – 30 de minute și apoi verificați 
prezența efluentului.

b. Dacă efluentul este încă prezent, continuați să creșteți presiunea și să-l monitorizați până la 
cel mult 200 mmHg, până ce nu se mai observă efluent în tub.

c. Dacă efluentul continuă să curgă în tub după ce ați aplicat toate măsurile, îndepărtați 
pansamentul terapiei V.A.C.® și luați în considerare reaplicarea acestuia. Este posibil ca 
reaplicarea pansamentului să fie necesară de mai multe ori, pentru a identifica o procedură 
de aplicare eficace.

d. Un semn timpuriu al aproximării inițiale a fistulei este reprezentat de reducerea cantității 
de efluent.

e. Dacă nu se poate identifica o procedură care să dea rezultate, trebuie luată în considerare 
o metodă alternativă pentru tratamentul pacientului.

II. Fistulă enterică cronică – metoda buzunarului

1. Acoperiți orificiul fistulei cu 2 – 3 straturi de tifon impregnat cu vaselină.

2. Irigați și curățați minuțios plaga abdominală, conform indicațiilor medicului sau 
protocolului instituției.

3. Îndepărtați straturile de tifon impregnat cu vaselină din orificiul fistulei.

4. Înconjurați orificiul fistulei cu tifon impregnat cu vaselină, pentru a separa efluentul de plagă. 
Dacă nu utilizați tifon impregnat cu vaselină, luați în considerare utilizarea inelelor cu pectină, 
deoarece astfel puteți separa efluentul de plagă.

5. Așezați o bucată din tifon 2 x 2 peste orificiul fistulei pentru absorbția temporară a efluentului în 
timpul aplicării inițiale a terapiei V.A.C.®.

6. Acoperiți toate zonele de intestin gros expus sau alte organe expuse cu straturi multiple de 
material neaderent (pagina 23).

7. Decupați și așezați ușor un pansament V.A.C.® GranuFoam™ în restul plăgii. NU așezați materialul 
spongios peste orificiul fistulei sau peste produse.

8. Aplicați folie autoadezivă de sigilare a plăgilor peste întreaga suprafață a pansamentului abdominal.

9. Aplicați electrodul SensaT.R.A.C.™ în zona centrală a plăgii, însă nu imediat adiacent fistulei.

10. Inițiați terapia V.A.C.®, asigurându-vă că se menține etanșarea.

11. Marcați pe folia autoadezivă de sigilare a plăgilor zona care identifică locul orificiului fistulei.

12. Opriți presiunea negativă și permiteți decompresia materialului spongios.

13. Decupați cu atenție o deschizătură în folia autoadezivă de sigilare a plăgilor care este plasată 
direct peste tifonul 2 x 2 și peste orificiul plăgii.

14. Îndepărtați tifonul 2 x 2, expunând fistula cronică.

15. Aplicați un inel de barieră sau o pastă hidrocoloidală maleabilă peste folia autoadezivă de sigilare 
a plăgilor, în cerc, în jurul orificiului fistulei. Apăsați ușor folia autoadezivă de sigilare a plăgilor în 
jurul fistulei, pentru a o etanșa cu inelul de barieră sau cu pasta hidrocoloidală maleabilă. Astfel se 
stimulează etanșarea eficace și izolarea efluentului față de plaga înconjurătoare.
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16. Inițiați terapia V.A.C.® la o presiune de 100 – 125 mmHg sau conform indicațiilor medicului. 
Verificați pentru a depista compresia materialului spongios.

17. Aplicați punga de stomie sau de incontinență rectală corespunzătoare indicațiilor peste fistula 
expusă și inelul sau pasta aplicate anterior.

18. Asigurați-vă că punga este fixată bine, iar capătul acesteia este etanșat adecvat.

19. Utilizați terapia continuă pe toată durata tratamentului.

20. Monitorizați intrarea și ieșirea.

21. Instruiți pacientul, atunci când este posibil, să alerteze personalul atunci când este necesară 
golirea recipientului V.A.C.®.
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6 – INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU TERAPIA V.A.C.®

TERAPIA V.A.C.® ȘI TERAPIA CU OXIGEN HIPERBARIC (HBO)
Atunci când pacienții tratați cu terapie V.A.C.® efectuează tratamente regulate cu oxigen hiperbaric, 
directorul medical al camerei hiperbarice poate autoriza deconectarea unității de terapie V.A.C.® 
și a recipientului de la tub, astfel încât modificările de presiune din cameră să ajungă la tub și în 
pansament. În astfel de cazuri, se recomandă următoarea procedură:

NOTĂ: Pansamentul conector V.A.C.® GranuFoam™ conține materiale sintetice suplimentare, care pot 
reprezenta un risc în timpul terapiei HBO.

1. Nu duceți unitatea de terapie V.A.C.® într-o cameră cu oxigen hiperbaric. Unitatea de terapie 
V.A.C.® nu este destinată pentru acest mediu și trebuie considerată un pericol de incendiu 
în acest mediu. Consultați secțiunea Terapie cu oxigen hiperbaric (HBO) (pagina 13).

2. După deconectarea unității de terapie V.A.C.®, fie a) înlocuiți pansamentul V.A.C.® cu un alt material 
compatibil HBO în timpul tratamentului hiperbaric, fie b) efectuați pașii de mai jos.

3. Închideți clemele tubului pansamentului și tubului recipientului înainte de a efectua 
deconectarea. Deconectați tubul pansamentului de la tubul recipientului.

4. Deschideți clema de pe tubul pansamentului și acoperiți cu tifon uscat. Tubul electrodului 
SensaT.R.A.C.™ nu trebuie prins cu cleme sau acoperit în timpul tratamentului hiperbaric.

AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată un pansament V.A.C.® în poziție 
fără terapie V.A.C.® activă timp de peste două ore. Dacă terapia este 
oprită timp de peste două ore, îndepărtați pansamentul vechi și 
irigați plaga. Fie aplicați un pansament V.A.C.® nou dintr-un pachet 
steril nedeschis și reporniți terapia V.A.C.®, fie aplicați un pansament 
alternativ, precum un tifon ud sau umed, cu aprobarea clinicianului 
curant, numai în momente de necesitate extremă.

5. După efectuarea tratamentului cu oxigen hiperbaric, reconectați unitatea de terapie V.A.C.® 
și reluați terapia. Verificați pansamentul pentru a depista scurgerile de aer și asigurați-vă că 
acesta este intact.
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PANSAMENTELE V.A.C.® ȘI IMAGISTICA DE DIAGNOSTIC
• La efectuarea unei radiografii, investigații IRM, fluoroscopii sau cromotubații, decizia de a îndepărta 

pansamentul trebuie luată de radiolog, de tehnicianul radiolog și/sau de medicul curant.

NOTĂ: FDA a informat personalul din domeniul medical că razele X utilizate în timpul examinărilor 
CT ar putea să producă defectarea unor dispozitive medicale electronice, implantate și externe. 
Majoritatea pacienților cu dispozitive medicale electronice efectuează investigații CT fără niciun efect 
advers. Cu toate acestea, agenția a primit un număr mic de rapoarte privind evenimente adverse în 
care este posibil ca investigațiile CT să fi avut interferențe cu dispozitivele medicale electronice, inclusiv 
pacemakere, defibrilatoare, neurostimulatoare și pompe de infuzie pentru medicamente, implantate 
sau externe. FDA continuă să investigheze acest aspect și colaborează cu producătorul pentru 
a informa comunitatea medicală despre acesta.

• În procedurile de diagnostic, există probabilitatea creării de artefacte în zona plăgii.

• Pansamentele și tubul atașat pot fi lăsate în poziție în siguranță pentru toate aceste proceduri.

• Pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® (atunci când este utilizat) conține argint metalic care poate 
împiedica vizualizarea cu anumite modalități de imagistică.

TERAPIA V.A.C.® ȘI IMAGISTICA PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ (IRM)
Atunci când un pacient tratat cu terapie V.A.C.® necesită efectuarea IRM, trebuie să luați în considerare 
următoarele aspecte speciale:

• Unitatea de terapie V.A.C.® este nesigură în mediul de rezonanță magnetică (RM). 
Nu introduceți unitatea de terapie V.A.C.® în mediul RM (consultați secțiunea Imagistică prin 
rezonanță magnetică, paginile 12 – 13).

• Introducerea unității de terapie V.A.C.® în mediul RM activ ar putea vătăma pacientul sau 
personalul de îngrijire sau ar putea deteriora echipamentul.

• Pansamentul V.A.C.® poate rămâne în general pe corpul pacientului, cu risc minim într-un 
mediu RM, presupunând că utilizarea terapiei V.A.C.® nu este întreruptă timp de mai mult 
de două ore.

• Pansamentul V.A.C.® GranuFoam™, pansamentul V.A.C.® WhiteFoam, electrodul SensaT.R.A.C.™ 
și tubul nu conțin componente metalice care ar trebui îndepărtate înainte de efectuarea IRM.

• Pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® nu a demonstrat niciun pericol cunoscut într-un 
mediu RM (consultați secțiunea Imagistică prin rezonanță magnetică, paginile 12 – 13).

• Clinicianul sau radiologul pot decide să îndepărteze pansamentul V.A.C.® înainte de 
efectuarea investigației imagistice în zona localizării plăgii, din cauza posibilelor artefacte.
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CUM SE COMANDĂ SISTEMUL DE TERAPIE V.A.C.®
Toate sistemele de terapie V.A.C.® necesită comanda unui medic. Pentru autorizarea plătitorilor, 
trebuie incluse următoarele informații:

• Denumirea produsului: Terapie KCI V.A.C.®, nesubstituibilă

• Locul exact și tipul de plagă care va fi tratată

• Dimensiunile plăgii

• Instrucțiuni de premedicație

• Instrucțiuni de curățare a plăgii (soluție de curățare, soluție salină normală etc.)

• Setările terapiei (adică intermitentă/DPC sau continuă)

• Setările de presiune în mmHg

• Intervalele de schimbare a pansamentului

• Pansamentele care vor fi utilizate (adică pansament V.A.C.® GranuFoam™, pansament 
V.A.C. GranuFoam Silver®, pansamente specializate specifice sau pansament 
V.A.C.® WhiteFoam)

• Pansamente auxiliare care vor fi utilizate (materiale neaderente (pagina 23) sau altele)

Pentru mai multe informații și pentru formularele pentru autorizare necesare pentru anumiți plătitori, 
vizitați www.kci-medical.com.
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TRANSFERUL PACIENȚILOR DINTR-UN MEDIU DE ÎNGRIJIRE ÎN ALTUL

• Planificarea externării începe imediat după ce pacientul este internat în spital. Atunci când un 
pacient începe terapia V.A.C.®, adresați-vă planificatorului de externări/managerului de caz dacă 
acest pacient este identificat drept candidat pentru transferul către un mediu de îngrijire cu 
caracter acut mai scăzut pentru a efectua terapia V.A.C.®.

• Includeți comenzile pentru terapia V.A.C.®, descrise în secțiunea anterioară, în ordinele de transfer 
sau externare.

• Includeți dimensiunile curente ale plăgii și starea plăgii în evaluarea pentru externare.

• Atunci când un pacient este transferat dintr-un mediu de îngrijire în altul, unitatea de terapie 
V.A.C.® va fi furnizată înainte de transferul pacientului în mediul de îngrijire post-acut.

• Noua unitate nu poate fi livrată pacientului înainte de aprobarea asigurării private sau de 
aprobarea unității.

• Dacă terapia V.A.C.® pentru îngrijire post-acută nu este disponibilă pentru externare și va fi 
întreruptă timp de mai mult de două ore, îndepărtați pansamentele terapiei V.A.C.® înainte de 
a externa pacientul. Aplicați un pansament alternativ, de exemplu un tifon ud sau umed, conform 
protocolului pentru urgențe extreme, până ce este livrată noua unitate de terapie V.A.C.® și până 
ce personalul instruit adecvat este pregătit să acorde îngrijirea constantă a pacientului.

• Nu trebuie să i se livreze pacientului o unitate de terapie V.A.C.® în cazul în care clinicianul nu este 
sigur de disponibilitatea personalului instruit adecvat. Până când furnizorul de servicii medicale 
va asigura personalul instruit și va furniza unitatea de terapie V.A.C.®, trebuie să îndepărtați 
pansamentele pentru terapie V.A.C.® și să utilizați un pansament alternativ adecvat.

• Pentru informații privind transferul pacienților pentru îngrijirea la domiciliu, consultați secțiunea 
Considerații privind transferul terapiei V.A.C.® în îngrijirea la domiciliu (pagina 16) din 
aceste îndrumări.

• Adresați-vă reprezentanței locale a KCI pentru asistență, dacă este necesar.

INFORMAȚIILE DE CONTACT PENTRU KCI
Dacă aveți întrebări sau dacă doriți informații suplimentare, adresați-vă reprezentanței locale KCI. 
Vizitați site-ul nostru web la adresa www.kci-medical.com. În cazul unei urgențe medicale, apelați 
serviciul de urgențe local.
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7 – COMPONENTE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PENTRU UNITATEA 
DE TERAPIE V.A.C.® ȘI PENTRU SISTEMUL SENSAT.R.A.C.™
INFORMAȚII ESENȚIALE DESPRE TERAPIA V.A.C.®
Ghid de referință pentru componentele de unică folosință V.A.C.®

Pansamente V.A.C.® 
Conţinutul ambalajului* 

Numărul de 
componente/
pansamente 
per ambalaj

Pansament V.A.C.® GranuFoam™ mic
1 pansament V.A.C.® GranuFoam™ (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 folie autoadezivă de sigilare 
a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă de unică folosinţă 

M8275051/10
M8275051/5

Pansament V.A.C.® GranuFoam™ mediu
1 pansament V.A.C.® GranuFoam™ (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 folii autoadezive de sigilare 
a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă de unică folosinţă 

M8275052/10
M8275052/5

Pansament V.A.C.® GranuFoam™ mare 
1 pansament V.A.C.® GranuFoam™ (26 x 15 x 3,2 cm), 2 folii autoadezive de sigilare 
a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă de unică folosinţă 

M8275065/5
Pansament V.A.C.® GranuFoam™ extra-mare 
1 pansament V.A.C.® GranuFoam™ (60 x 30 x 1,5 cm), 5 folii autoadezive de sigilare 
a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă de unică folosinţă 

M8275053/10
M8275053/5

Pansament V.A.C. GranuFoam Silver® mic 
1 pansament V.A.C. GranuFoam Silver®, (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 folie autoadezivă de 
sigilare a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă de unică folosinţă 

M8275098/10
M8275098/5

Pansament V.A.C. GranuFoam Silver® mediu 
1 pansament V.A.C. GranuFoam Silver®, (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 folii autoadezive de 
sigilare a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă de unică folosinţă 

M8275096/10
M8275096/5

* Specificaţii care fac obiectul modificărilor fără înștiinţare prealabilă. Adresaţi-vă KCI pentru catalogul actual al produselor.

Pansament V.A.C.® Simplace™ mic 
2 pansamente în spirală V.A.C.® GranuFoam™ (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 folii autoadezive 
de sigilare a plăgilor 3M™ Tegaderm™, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă 
de unică folosinţă 

Pansament V.A.C.® Simplace™ mediu 
2 pansamente în spirală V.A.C.® GranuFoam™ (14,5 x 17 x 1,75 cm), 3 folii autoadezive 
de sigilare a plăgilor 3M™ Tegaderm™, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă 
de unică folosinţă

Pansament V.A.C.® Simplace™ EX mic 
2 pansamente în spirală V.A.C.® GranuFoam™ (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 benzi de folie 
autoadezivă de sigilare a plăgilor, 1 electrod SensaT.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă de 
unică folosinţă 

Pansament V.A.C.® SIMPLACE™ EX mediu 
2 pansamente în spirală V.A.C.® GranuFoam™ (14,5 x 17 x 1,75 cm), 2 benzi de folie 
autoadezivă de sigilare a plăgilor și 1 folie autoadezivă de sigilare a plăgilor V.A.C.®, 
1 electrod SensaT.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă de unică folosinţă 

M8275040/10
M8275040/5

M8275046/5

M8275045/5

M8275044/5

Pansament conector V.A.C.® GranuFoam™ 
1 pansament din material spongios (6 x 17 x 1,9 cm), 1 pansament conector GranuFoam™ 
(67 cm) cu electrod integrat SensaT.R.A.C.™ cu conector, 1 folie autoadezivă de sigilare 
a plăgilor perforată cu 5 benzi de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor perforată, 1 riglă 
de unică folosinţă 

Pansament conector V.A.C.® GranuFoam™ XG 
2 pansamente în spirală V.A.C.® GranuFoam™, 1 pansament conector GranuFoam™ 
(67 cm) cu electrod integrat SensaT.R.A.C.™ cu conector, 1 folie autoadezivă de 
sigilare a plăgilor, 1 folie autoadezivă de sigilare a plăgilor perforată cu 5 benzi 
de folie autoadezivă de sigilare a plăgilor perforată, 1 riglă de unică folosinţă 

M8275042/10
M8275042/5

M8275041/10
M8275041/5

Pansament V.A.C. GranuFoam Silver® mare 
1 pansament V.A.C. GranuFoam Silver®, (26 x 15 x 3,2 cm), 2 folii autoadezive de 
sigilare a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă de unică folosinţă 

M8275099/10
M8275099/5
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INFORMAȚII ESENȚIALE DESPRE TERAPIA V.A.C.® (cont.)
Ghid de referință pentru componentele de unică folosință V.A.C.®

Pansament pentru mână V.A.C.® GranuFoam™ 
1 pansament V.A.C.® GRANUFOAM™ de forma mâinii, cu separatoare pentru degete, 
1 pungă pentru sigilare, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector 

M8275064/5

Pansament pentru călcâi V.A.C.® GranuFoam™ 
1 pansament din material spongios, 2 pansamente conturate, 4 benzi de folie autoadezivă 
de sigilare a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă de unică folosinţă 

M8275074/5

Pansament V.A.C.® WhiteFoam mic (doar material spongios) 
1 pansament din material spongios din alcool polivinilic (10 x 7,5 x 1 cm) M6275033/10

Pansament V.A.C.® WhiteFoam mic 
1 pansament din material spongios din alcool polivinilic (10 x 7,5 x 1 cm), 1 folie 
autoadezivă de sigilare a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă 
de unică folosinţă 

M8275068/10
M8275068/5

M8275067/10
M8275067/5

Pansament V.A.C.® WhiteFoam mare (doar material spongios) 
1 pansament din material spongios din alcool polivinilic (10 x 15 x 1 cm) 

M6275034/10

Pansament V.A.C.® WhiteFoam mare 
1 pansament din material spongios din alcool polivinilic (10 x 15 x 1 cm), 1 folie 
autoadezivă de sigilare a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă 
de unică folosinţă 

Pansament V.A.C.® GranuFoam™ rotund 
1 pansament perforat V.A.C.® GranuFoam™ Dressing (12,7 cm în diametru), 
1 folie autoadezivă de sigilare a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 
1 riglă de unică folosinţă 

M8275075/10
M8275075/5

Pansament V.A.C.® GranuFoam™ subțire 
1 pansament perforat V.A.C.® GranuFoam™ (26 x 16 x 1,6 cm), 2 folii autoadezive 
de sigilare a plăgilor, 1 electrod Sensa T.R.A.C.™ cu conector, 1 riglă de unică folosinţă 

M8275081/10
M8275081/5

Pansamente V.A.C.® 
Conţinutul ambalajului* 

Numărul de 
componente/
pansamente 
per ambalaj

* Specificaţii care fac obiectul modificărilor fără înștiinţare prealabilă. Adresaţi-vă KCI pentru catalogul actual al produselor.
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INFORMAȚII ESENȚIALE DESPRE TERAPIA V.A.C.® (cont.)
Ghid de referință pentru componentele de unică folosință V.A.C.®

Conector în Y V.A.C.® 
Permite conectarea mai multor pansamente la o unitate de terapie V.A.C.® 

M6275069/10
M6275069/5

Capac pentru tub V.A.C.® 
Asigură capătul tubului recipientului 

M6275066/10
M6275066/5

Numai electrod SensaT.R.A.C.™ 
1 electrod SensaT.R.A.C.™ cu tub, clemă și conector 

M8275057/5

Folie autoadezivă V.A.C.® de sigilare a plăgilor 
1 folie autoadezivă de sigilare a plăgilor ocluzivă (30,5 x 26 cm) 

M6275009/10

Accesoriile sistemului V.A.C.® 
Conţinutul ambalajului* 

Numărul de 
componente/
pansamente 
per ambalaj

* Specificaţii care fac obiectul modificărilor fără înștiinţare prealabilă. Adresaţi-vă KCI pentru catalogul actual al produselor.
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INFORMAȚII ESENȚIALE DESPRE TERAPIA V.A.C.® (cont.)
Ghid de referință pentru componentele de unică folosință V.A.C.®

Recipient V.A.C. ATS® de 1000 ml cu gel** 
1 recipient, tub, clemă și conector 

Recipient ActiV.A.C.® de 300 ml cu gel 
1 recipient, tub, clemă și conector 

M8275058/10
M8275058/5

Recipient V.A.C. Freedom® de 300 ml cu gel 
1 recipient, tub, clemă și conector 

Recipient InfoV.A.C.® de 1000 ml cu gel** 
1 recipient, tub, clemă și conector 

M8275093/5

Recipient V.A.C. ATS® de 500 ml cu gel 
1 recipient, tub, clemă și conector 

Recipient V.A.C. ATS® de 500 ml fără gel 
1 recipient, tub, clemă și conector 

Recipient InfoV.A.C.® de 500 ml cu gel 
1 canister, tubing, clamp and connector

M8275063/10
M8275063/5

Recipient InfoV.A.C.® de 500 ml fără gel 
1 recipient, tub, clemă și conector 

M8275071/10
M8275071/5

M6275093/5

320058/10
320058/5

M6275063/10
M6275063/5

M6275071/10
M6275071/5

Recipiente V.A.C.® 
Conţinutul ambalajului* 

Numărul de 
componente/
recipiente 
per ambalaj

* Specificaţii care fac obiectul modificărilor fără înștiinţare prealabilă. Adresaţi-vă KCI pentru catalogul actual al produselor. 
** Recipientul de 1000 ml este recomandat numai pentru utilizare în îngrijirea acută (spital) 



   69

Drenaj

grefe cu meșe și țesuturi obținute prin bioinginerie 47

setări de presiune 19

setări de terapie 20

tunelizare 30

volum și aspect 38

Drenaj excesiv

setări de presiune 19

Durata tratamentului 37

Durere

alegerea pansamentului din material spongios 22

în timpul îndepărtării pansamentului 37

pacient diabetic 52

plăgi infectate 11

setări de presiune 19

setări de terapie 20

E

Echipamente ortopedice 32

Efect de contenție 20, 46

Efluent în tub, fistulă enterică 56

Erodare 30

alegerea pansamentului din material spongios 22

setări de terapie 20

Erodarea plăgilor 30

Escare 48

alegerea pansamentului din material spongios 22

Etanșare

menținerea 24

setări de presiune 19

terapie continuă 20

Exsudat 5, 7, 11

erodare 30

lambouri 54

tehnică de aplicare a pansamentului conector 28

volum și aspect 31, 38, 40

F

Fascie

neintactă 14

Fistulă enterică 14, 56

instrucțiuni pentru 57

Folie autoadezivă de sigilare a plăgilor

adeziv acrilic 12

aplicare 55, 57

aplicarea pansamentului circumferențial 14

deteriorarea plăgii 39

menținerea etanșării 23

pansament conector 28

pansamente și incontinență rectală 33

pansarea plăgilor de mici dimensiuni 34

protejarea tegumentului perilezional 14

protejarea țesutului perilezional 40

Index

A

Aderența pansamentului

managementul durerii 37

Analgezie 19, 37

Aplicarea pansamentului

erodare 30

grefe cu meșe și țesuturi obținute prin bioinginerie 47

lambouri 55

tehnică de tunelizare 29

Arsuri de gradul 2 7, 43

Avertizări 9

B

Biopsie 39, 53

Broșă 32

C

Caracteristică de intensitate 20

Caracter malign 8

Componente de unică folosință 21, 63, 65, 66, 67, 68

Conector în Y 21

schimbare 27

tehnici 27

Contraindicații 8

Culoarea plăgilor 38, 40

Curățarea plăgilor 41

D

Debridare 6, 8
escare 48

osteomielită 11

plăgi acute 43

plăgi cronice 53

plăgi dehiscente 45

ulcerații ale piciorului diabetic 52

Deconectarea de la unitatea de terapie V.A.C.® 25

înainte de imagistica prin rezonanță magnetică 62

în timpul terapiei cu oxigen hiperbaric 13, 61

Deteriorarea plăgii 39

Deteriorare rapidă a plăgii 39

Disconfort

alegerea pansamentului din material spongios 21, 22

management 37

plăgi infectate 11

setări de presiune 19

setări de terapie 20

Disreflexie autonomă 14
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Monitorizarea plăgilor 11, 30, 45, 46

Monitorizarea terapiei V.A.C.® 37

N

Necrotic 8, 11, 44

Nervi, expuși 6, 8, 11, 15, 16, 21, 43, 44

Nerv vag 14

O

Organe, expuse 6, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 43, 44, 57, 58

Ortopedice, echipamente 32

Ortopedice, plăgi 43

Os, expus 44

Osteomielită 8, 11, 39, 43, 44

P

Pacienți vârstnici, setări de presiune 19

Pansament circumferențial 14

Pansament din material spongios. Consultaţi Pansamente

Pansamente 21

asigurarea integrității etanșării 23

îndepărtare

înainte de imagistica prin rezonanță magnetică 62

înainte de terapia cu oxigen hiperbaric 61

selectare și utilizare 22

tehnică de aplicare

grefe cu meșe 47

în incontinența rectală 33

lambouri 55

plăgi ale piciorului 31

plăgi de mici dimensiuni 34

reaproximarea marginilor plăgii 33

Pansamente neaderente 23

Pauză de tratament 38

Perete toracic, instabil 14, 46

Plagă cronică 53

Plăgi acute 22, 43

Plăgi ale piciorului

tehnică de pansare 31

Plăgi de dimensiune mare

setări de presiune 19

setări de terapie 20

Plăgi de mici dimensiuni

setări de terapie 20

tehnică de pansare 34

Plăgi infectate 11

cu pansamentul V.A.C. GranuFoam Silver® 11

os 11, 44

pacienți diabetici 52

pansament conector 28

tehnică ce utilizează conectorul în Y 27

vase de sânge 10

Plăgi multiple 27

schimbarea pansamentului 48, 53

Fracturi, expuse 44

G

Grefe cu meșe 46

alegerea pansamentului din material spongios 22

setări de terapie 47

tehnică de aplicare a pansamentului 47

terapie continuă 20

I

Imagistică diagnostică 15, 62

Imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) 12, 62

Incizii chirurgicale închise 7, 13, 22, 35

Incontinență rectală 33

Indicații 7

Indicații pentru terapia continuă 20

Indicatoare de eficacitate a terapiei 38

Indicatoare de ineficacitate a terapiei 38

Informații specifice despre plagă 43

Inspectarea lambourilor 54

Intestin gros, expus 45, 57, 58

Irigare cu soluție salină, ca ajutor pentru îndepărtarea 
pansamentului 12

Î

Închidere primară întârziată 7

Înregistrarea datei schimbării pansamentului 11

Înregistrarea pansamentelor utilizate 6, 11, 23, 29, 30, 31, 
33, 34

Întreruperea terapiei 37

adeziv acrilic 12

disreflexie autonomă 14

iritație perilezională 14

mirosuri ale plăgii 41

plăgi infectate 11

problemă a sistemului circulator 15

sângerare 9, 12

L

Lambouri 54

alegerea pansamentului din material spongios 22

setări de terapie 20, 54

M

Macerare 14, 23, 34, 48, 53

Managementul durerii 37

Managementul inciziilor 35

Măsurarea plăgii 38

Menținerea etanșării 24

Mirosuri ale plăgii 41

Modificări minime ale dimensiunii plăgii 38
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Plăgi perianale, incontinență rectală 33

Plăgi postoperatorii 45, 54

Plăgi profunde, alegerea pansamentului din material spongios 22

Plăgi sacrococcigiene, incontinență rectală 33

Plăgi sternale 20, 46

Plăgi superficiale, alegerea pansamentului din material 
spongios 22

Plăgi traumatice 7, 43, 44

Plăgi uscate, alegerea pansamentului din material spongios 22

Precauții 13

Precauții standard 6, 13, 24

Presiune negativă, efecte asupra vindecării plăgii 5

Problemă a sistemului circulator 14, 19

Proces de vindecare 37

R

Reaproximarea marginilor plăgii 33

Recipiente 5, 7, 16, 21

1000 ml 10

schimbare 24

S

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

Schimbarea culorii plăgii 15, 40

Scurgeri

alarmă 5

incontinență rectală 33

verificare 23, 39

Setare de presiune implicită 19

Setări de presiune

escare 48

grefe cu meșe 47

lambouri 54

Pansament V.A.C.® WhiteFoam 21

plăgi acute/traumatice/arsuri de gradul doi 43

plăgi cronice 53

plăgi dehiscente 45

reglare 19

ulcerații ale piciorului diabetic 50

ulcere venoase 52

Sistemul de terapie ActiV.A.C.® 17
Sistemul de terapie InfoV.A.C.® 17

Sistemul de terapie V.A.C. ATS® 17

Sistemul de terapie V.A.C. Freedom® 17

Sistemul de terapie V.A.C.Via™ 17

Stare circulatorie 15

Stare nutrițională 39, 48

și setări de presiune 19

Structuri corporale instabile 14, 46

setări de terapie 20

Sutură

pentru lambouri 55

retenție 45

Suturi de retenție 45

T

Tehnică de aplicare a pansamentului conector 28

Tehnologie SENSAT.R.A.C.™/T.R.A.C.™ 5

Electrod SENSAT.R.A.C.™/T.R.A.C.™ 21

Tendoane expuse 11, 43, 44

Terapie continuă 14, 29, 30, 31, 44, 46, 52, 57, 59

fistulă enterică 14

grefe cu meșe 47

indicații pentru 20

plăgi sternale 20

rol în stabilizarea plăgilor 14

tuneluri 20

Terapie cu oxigen hiperbaric 61

Terapie intermitentă 5, 14, 20, 38, 39, 46, 63

Țesut granular

control, alegerea pansamentului din material spongios 22

excesiv, setare de presiune 19

Traiecte fistuloase 29

alegerea pansamentului din material spongios 22

Tratament antibiotic 11, 44

Tratament antibiotic, osteomielită 11, 44

Tratament medicamentos anticoagulant 9, 10, 40

Traumatism mecanic 40

Tunelizare

alegerea pansamentului din material spongios 22

setări de terapie 20

tehnică de aplicare 29

U

Ulcerații ale piciorului diabetic 7, 50, 51

alegerea pansamentului din material spongios 22

considerații clinice pentru 52

Ulcere venoase 52

V

Vacuum Assisted Closure®, introducere 5

Vase de sânge, expuse 6, 8, 15, 21, 43, 44

Vătămarea măduvei spinării 14

Vindecarea plăgii 5

efectele presiunii negative 5

VLU. Consultaţi Ulcere venoase

Z

Zona perilezională

Menținerea etanșării 24

monitorizare 11, 14

plăgi de mici dimensiuni 34

protejare 14, 40

Setări de presiune 19
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Coperta conține 10% PCW (deșeuri recuperate și reciclate după consum)
Tipărit cu cerneală de soia
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