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Ta izvod nadomesti vse 

morebitne pretekle revizije. 

Za informacije o ravni revizije in 

podatkih za stik glejte zadnjo 

platnico teh navodil.

Ta navodila ne zagotavljajo 

rezultatov, izida ali delovanja 

sistema za zdravljenje V.A.C.®. 

Vsebujejo priporočila, ki bodo 

zdravnikom v pomoč pri določanju 

protokolov zdravljenja, primernih 

za posamezne bolnike. Tako kot pri 

vsaki namestitvi se glede pogojev 

in zdravljenja posameznega bolnika 

posvetujte z lečečim zdravnikom 

ter upoštevajte vsa veljavna 

navodila za uporabo ter oznake za 

uporabo in upravljanje izdelka.

Pred namestitvijo sistema V.A.C.® 

na bolnika vedno preverite 

ustrezne razdelke teh smernic, 

skupaj z ustreznimi navodili za 

uporabo, oznakami ter listom 

z varnostnimi informacijami za 

posamezno enoto za zdravljenje 

V.A.C.® in vrsto obveze.

Če je potrebna nujna zdravstvena 

pomoč, pokličite lokalno številko 

za klic v sili. Če imate kakršna 

koli vprašanja o upravljanju 

ali uporabi, se obrnite na 

lokalnega zastopnika družbe 

KCI. Dodatne informacije so 

na voljo na spletnem mestu 

www.kci-medical.com.

POZOR: Te pripomočke smejo 

prodajati/dajati v najem samo 

zdravniki oziroma se sme to izvajati 

samo po njihovem naročilu.
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UVOD

Zdravljenje s sistemom Vacuum Assisted Closure® (V.A.C.®) je napredno zdravljenje ran, ki ga lahko 
zdravnik integrira v obstoječo prakso zdravljenja ran in tako optimizira nego bolnika. Ta napredna 
tehnologija za zdravljenje ran zajema enote za zdravljenje, ki jih upravljajo mikroprocesorji, posebne 
obveze in tehnično podporo, ki je na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

Platforma za zdravljenje s sistemom V.A.C.® zajema zbirko izdelkov: sisteme za zdravljenje ran 
z negativnim tlakom ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom®, V.A.C.Ulta™ in V.A.C Via™. 
Ti integrirani sistemi za zdravljenje ran so zasnovani tako, da zagotavljajo negativni tlak (vakuum), 
s čimer spodbujajo zdravljenje ran, tako da pripravijo ležišče rane za zapiranje, zmanjšujejo edem, 
spodbujajo nastajanje granulacijskega tkiva in perfuzijo ter odstranjujejo izcedek in kužne snovi.

Komponente sistema za zdravljenje V.A.C.® delujejo kot integrirani izdelek ter optimizirajo izvajanje 
in prednosti zdravljenja ran z negativnim tlakom. Mrežasta poliuretanska pena z odprtimi porami 
(obveza V.A.C.® GranuFoam™, obveza V.A.C. GranuFoam Silver®) ali polivinilalkoholna pena (obveza 
V.A.C.® WhiteFoam) se obreže tako, da se prilega rani, in se nato prekrije z lepilnim filmom (folijo). 
Odprte celice pene omogočajo enakomerno porazdelitev negativnega tlaka po površini rane, 
cevke pa odvajajo nakopičene tekočine v zbiralnik V.A.C.®. Enota za zdravljenje, nadzorovana 
s programsko opremo, dovaja negativni tlak na ležišče rane. Uporabnik lahko glede na vrsto rane in 
potrebe posameznega bolnika na enoti za zdravljenje izbere neprekinjeno zdravljenje ali zdravljenje 
s prekinitvami/z dinamičnim nadzorom tlaka (DPC). Tehnologija SensaT.R.A.C.™ (Therapeutic 
Regulated Accurate Care) dovaja, nadzoruje in pomaga ohranjati ciljni tlak ter posreduje signale 
enoti za zdravljenje. Varnostne funkcije sistema za zdravljenje V.A.C.® zajemajo alarme, ki opozarjajo 
na blokade v cevkah, poln ali manjkajoč zbiralnik, neaktivno zdravljenje, skoraj prazno baterijo in 
puščanje v zatesnitvi obveze ter alarm za nizek tlak pri modelih sistemov za zdravljenje ActiV.A.C.®, 
InfoV.A.C.® in V.A.C.Ulta™.
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Te smernice se ne nanašajo na postopke namestitve ali klinična načela, značilna za sistem 
za zdravljenje V.A.C.Ulta™ družbe KCI pri uporabi načina zdravljenja V.A.C. VeraFlo™ 
(dovajanje topičnih raztopin). Če potrebujete smernice za aplikacijo zdravljenja s sistemom 
V.A.C. VeraFlo™, se obrnite na zastopnika družbe KCI ter si oglejte navodila za uporabo 
izdelka in oznake.

Te smernice se ne nanašajo na postopke aplikacije ali klinična načela, značilna za 
pripomoček za zdravljenje z negativnim tlakom (NPT) družbe KCI, ki se uporablja za 
zdravljenje odprtega trebuha (aktivni sistem za zdravljenje trebušnih ran ABThera™). 
Če potrebujete smernice, se obrnite na zastopnika družbe KCI ter si oglejte navodila za 
uporabo izdelka in oznake.

POMEMBNO PRI UPORABI ZDRAVLJENJA S SISTEMOM V.A.C.®

• Prepričajte se, da je bolnik s svojo rano primeren kandidat za zdravljenje s sistemom V.A.C.®.

• Preberite in upoštevajte vsa navodila za uporabo in varnostne informacije, priložene izdelkom 
družbe KCI.

• Preverite natančnost diagnoze ter razrešite vse osnovne in povezane komorbidnosti.

• Poskrbite za ustrezno izbiro obveze V.A.C.® in uporabite ustrezne obveze V.A.C.®, primerne za 
indikacijo.

• Obvez V.A.C.® GranuFoam™ ali V.A.C.® WhiteFoam ne smete namestiti neposredno na izpostavljene 
organe, krvne žile, mesta anastomoze in/ali živce.

• Pred zdravljenjem poskrbite za ustrezno čiščenje rane.

• Obvez V.A.C.® ne pritiskajte močno na rano; namestite jih nežno.

• Poskrbite, da je film (folija) dobro zatesnjen. Sistemi za zdravljenje ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® in 
V.A.C.Ulta™ ponujajo detektor puščanja Seal Check™, s katerim si lahko pomagate pri odkrivanju 
puščanj.

• Vedno štejte, koliko kosov pene ste uporabili v rani. Količino pene in datum zamenjave obveze 
zabeležite na film (folijo) ali na posebno nalepko za količino pene (Foam Quantity Label), če je na 
voljo, in v kartoteko bolnika.

• Zdravljenje s sistemom V.A.C.® pustite učinkovati najmanj 22 ur v 24-urnem obdobju. Če je 
enota za zdravljenje izključena več kot dve uri v 24-urnem obdobju, obveze V.A.C.® ne pustite 
nameščene.

• Sistem ves čas nadzorujte in preverjajte, ali so prisotni alarmi, ter se ustrezno odzivajte nanje.

• Pri odstranitvi obveze preštejte število odstranjenih kosov pene, ga primerjate s številom 
predhodno nameščenih kosov pene v rano ter se prepričajte, da so bili zares v celoti odstranjeni 
vsi kosi penaste obveze V.A.C.®.

• Če v dveh tednih ni odziva ali izboljšanja rane, ponovno ocenite načrt zdravljenja.

• Po potrebi se za nasvet/podporo obrnite na lokalnega zastopnika družbe KCI.

• Upoštevajte standardne previdnostne ukrepe.
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VARNOSTNE INFORMACIJE O ZDRAVLJENJU S SISTEMOM V.A.C.®

Priloženi so deli sistema za zdravljenje V.A.C.®, ki so namenjeni za enkratno uporabo, kot je navedeno 
na embalaži izdelka. Zbiralniki enote za zdravljenje V.A.C.® so zapakirani sterilno ali tako, da so sterilno 
zaščiteni deli, ki pridejo v stik s tekočino. Prav tako ne vsebujejo lateksa. Vse dele sistema za zdravljenje 
V.A.C.®, ki so namenjeni za enkratno uporabo, smete uporabiti samo enkrat. Zaradi varne in učinkovite 
uporabe smete obveze V.A.C.® GranuFoam™, V.A.C. GranuFoam Silver® in V.A.C.® WhiteFoam uporabljati 
samo z enotami za zdravljenje V.A.C.®.

Večkratna uporaba delov za enkratno uporabo lahko povzroči kontaminacijo rane, okužbo in/ali 
prepreči celjenje rane.

Izbira med čisto oziroma sterilno/aseptično tehniko je odvisna od patofiziologije rane, preferenc 
zdravnika in protokola ustanove.

POMEMBNO: Kot velja za vse medicinske pripomočke, lahko izdelek deluje nepravilno in predstavlja 
tveganje za resne ali usodne poškodbe, če se pred vsako uporabo ne posvetujete z zdravnikom ter 
če ne preberete natančno vseh navodil in varnostnih informacij za enoto za zdravljenje in obvezo. 
Ne prilagajajte nastavitev enote za zdravljenje in ne izvajajte zdravljenja brez navodil ali nadzora 
lečečega zdravnika.

INDIKACIJE ZA UPORABO

Sistemi za zdravljenje ran z negativnim tlakom ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom® in 
V.A.C.Via™ so celostni sistemi za oskrbo ran, primerni za zdravljenje akutnih ran, podaljšano zdravljenje 
ali domačo oskrbo. 

Kadar se uporabljajo na odprtih ranah, ustvarjajo okolje, ki spodbuja zdravljenje ran s sekundarnim ali 
terciarnim (odloženim primarnim) celjenjem, in sicer s pripravo ležišča rane za zapiranje, omejevanjem 
edema, spodbujanjem nastajanja granulacijskega tkiva in perfuzije ter z odstranjevanjem izcedka in 
povzročiteljev okužb. Vrste odprtih ran: kronične, akutne, travmatske in subakutne rane, dehiscirane rane, 
povrhnje in globoke dermalne opekline, razjede (kot so diabetične in venske razjede ter preležanine), 
režnji in presadki.

Obveza V.A.C. GranuFoam Silver® učinkovito ščiti zgoraj navedene vrste ran pred vdorom bakterij in 
lahko pomaga omejevati okužbe. 

Kadar se uporablja na zaprtih kirurških ranah, je njihov namen nadzor okolja kirurških ran, iz katerih 
po zapiranju s šivanjem ali spenjanjem še naprej odtekajo tekočine, in sicer z ohranjanjem zaprtega 
okolja in odstranjevanjem izcedkov prek aplikacije zdravljenja ran z negativnim tlakom.
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KONTRAINDIKACIJE

• Penastih obvez sistema za zdravljenje V.A.C.® ne nameščajte neposredno na 
izpostavljene krvne žile, mesta anastomoze, organe ali živce.

OPOMBA: Za dodatne informacije o krvavitvah glejte razdelek »Opozorila«.

• Zdravljenje s sistemom V.A.C.® ni primerno za bolnike, ki imajo:

• maligne rane

• nezdravljen osteomielitis

OPOMBA: Za informacije o osteomielitisu glejte razdelek Opozorila.

• neenterične in neraziskane fistule

• nekrotično tkivo s krasto

OPOMBA: Zdravljenje s sistemom V.A.C.® je dovoljeno po odstranitvi nekrotičnega tkiva in 
popolni odstranitvi kraste.

• občutljivost na srebro (samo obveza V.A.C. GranuFoam Silver®)
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OPOZORILA

Krvavitev: ne glede na to, ali se uporabi sistem za zdravljenje V.A.C.® ali ne, pri nekaterih bolnikih 
obstaja velika nevarnost, da se pojavijo zapleti s krvavitvijo. Pri naslednjih vrstah bolnikov obstaja 
povečano tveganje krvavitve, ki je lahko tudi usodna, če ni nadzorovana:

• Bolniki, ki imajo oslabljene oziroma krhke žile ali organe v rani oziroma okrog nje, kar je lahko 
med drugim posledica:

• šivanja krvne žile (prirojene anastomoze ali presadki)/organa

• okužbe

• poškodbe 

• obsevanja

• Bolniki, ki ne dosežejo ustrezne hemostaze

• Bolniki, ki prejemajo antikoagulante ali zaviralce agregacije trombocitov

• Bolniki z nezadostno pokritostjo tkiva prek žilnih struktur 
 
Če je zdravljenje s sistemom V.A.C.® predpisano za bolnike s povečanim tveganjem 
zapletov s krvavitvijo, jih je treba zdraviti in nadzorovati na kraju oskrbe, za katerega 
lečeči zdravnik meni, da je najustreznejši. 
 
Če se med zdravljenjem s sistemom V.A.C.® pojavi nenadna oziroma obilna aktivna 
krvavitev ali pa je v cevkah oziroma zbiralniku opazna svetlo rdeča kri, takoj 
zaustavite zdravljenje s sistemom V.A.C.®, pustite obvezo nameščeno, izvedite 
ukrepe za zaustavitev krvavitve in takoj poiščite nujno medicinsko pomoč. Enot 
za zdravljenje V.A.C.® in obvez ne uporabljajte za preprečevanje, zmanjševanje ali 
zaustavljanje žilnih krvavitev. 

• Zaščita žil in organov: vse izpostavljene ali površinske žile in organe v rani ali okrog nje je 
treba pred začetkom zdravljenja s sistemom V.A.C.® popolnoma prekriti in zaščititi. 
 
Vedno poskrbite, da penaste obveze V.A.C.® ne pridejo v neposreden stik z žilami ali organi. 
Najučinkovitejšo zaščito zagotavlja debel sloj naravnega tkiva. Če ta ni na voljo ali če to ni 
kirurško mogoče, je mogoče namesto debelega sloja naravnega tkiva uporabiti več slojev 
obveze iz nelepljivega materiala (stran 23), če je lečeči zdravnik mnenja, da zagotavlja 
popolno zaščitno bariero. Če uporabljate nelepljive materiale (stran 23), pazite, da bodo ostali 
nameščeni v zaščitnem položaju med celotnim zdravljenjem. 
 
Ob začetku zdravljenja je treba upoštevati tudi nastavitev negativnega tlaka in način 
zdravljenja. 
 
Posebna previdnost je potrebna pri oskrbovanju velikih ran, v katerih utegnejo biti skrite žile, 
ki morda niso vidne na prvi pogled. V okolju zdravljenja, ki ga določi lečeči zdravnik, je treba 
bolnika skrbno nadzorovati zaradi možnosti krvavitev.
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• Okužene krvne žile: okužba lahko poškoduje žile in oslabi žilne stene, kar lahko poveča 
dovzetnost za poškodbe žil zaradi odrgnin ali posegov. Pri okuženih krvnih žilah 
obstaja tveganje za zaplete, med drugim krvavitev, ki je lahko tudi usodna, če ni 
nadzorovana. Pri zdravljenju s sistemom V.A.C.® v bližini okuženih ali morebitno 
okuženih žil je potrebna izjemna previdnost. (Glejte zgornji razdelek Zaščita žil 
in organov). V okolju zdravljenja, ki ga določi lečeči zdravnik, je treba bolnika skrbno 
nadzorovati zaradi možnosti krvavitev.

• Hemostaza, antikoagulanti in zaviralci agregacije trombocitov: pri bolnikih brez 
ustrezne hemostaze rane obstaja povečano tveganje krvavitve, ki je lahko tudi usodna, če ni 
nadzorovana. Takšne bolnike je treba zdraviti in nadzorovati v okolju zdravljenja, ki ga določi 
lečeči zdravnik. 
 
Pri zdravljenju bolnikov, ki prejemajo odmerke antikoagulantov ali zaviralcev agregacije 
trombocitov, ki utegnejo povečati nevarnost krvavitve (odvisno od vrste in zapletenosti rane), 
je potrebna previdnost. Ob začetku zdravljenja je treba upoštevati nastavitev negativnega 
tlaka in način zdravljenja.

• Hemostatska sredstva, uporabljena na mestu rane: če je uporaba hemostatskih 
sredstev, ki ne zahtevajo šivanja (na primer kostni vosek, resorptivna želatinasta gobica 
ali razpršilo za zapiranje ran), prekinjena, se lahko poveča tveganje krvavitve, ki je lahko 
tudi usodna, če ni nadzorovana. Poskrbite, da se uporaba tovrstnih sredstev ne prekine. 
Ob začetku zdravljenja je treba upoštevati nastavitev negativnega tlaka in način zdravljenja.

• Ostri robovi: delci kosti ali ostri robovi lahko predrejo zaščitne bariere, žile ali organe in 
jih s tem poškodujejo. Vsakršna poškodba bi lahko povzročila krvavitev, ki bi lahko bila tudi 
usodna, če ne bi bila nadzorovana. Bodite pozorni na morebitne premike relativnega položaja 
tkiv, žil ali organov v rani, ki bi utegnili povečati možnost stika z ostrimi robovi. Pred začetkom 
zdravljenja s sistemom V.A.C.® je treba ostre robove ali delce kosti prekriti ali odstraniti 
z območja rane in s tem preprečiti, da bi predrli žile ali organe. Kjer je mogoče, popolnoma 
zgladite in prekrijte morebitne preostale robove, saj boste tako zmanjšali nevarnost hudih ali 
usodnih telesnih poškodb, če bi prišlo do premika struktur. Pri odstranjevanju sestavnih delov 
obveze z rane pazite, da ne poškodujete tkiva rane z nezaščitenimi ostrimi robovi.

Zbiralnik s prostornino 1000 ml: zbiralnika s prostornino 1000 ml NE UPORABLJAJTE pri 
bolnikih z visokim tveganjem krvavitve ali pri bolnikih, ki ne prenašajo izgube velikih 
količin tekočine, na primer pri otrocih in starostnikih. Pri uporabi zbiralnika upoštevajte velikost 
in težo bolnika, njegovo stanje, vrsto rane, zmožnost nadziranja in okolje zdravljenja. Ta zbiralnik je 
priporočljivo uporabljati izključno pri akutni (bolnišnični) oskrbi.
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Okužene rane: okužene rane je treba skrbno nadzorovati. Odvisno od dejavnikov, kot sta stanje 
rane in cilji zdravljenja, pa utegnejo zahtevati tudi pogostejšo menjavo obvez kot pri neokuženih 
ranah. Za podrobne informacije o pogostosti menjave obvez glejte navodila za nameščanje obvez 
(priložena embalaži obvez V.A.C.® ). Tako kot pri vsakem zdravljenju ran morajo tudi tukaj zdravniki in 
bolniki/negovalci pogosto preverjati, ali je na rani, na tkivu okrog nje in v izcedku opaziti znake okužbe, 
poslabšanja okužbe ali drugih zapletov. Med znaki okužbe so povišana telesna temperatura, občutljivost, 
pordelost, oteklina, srbečica, izpuščaj, povečana toplota v rani ali na predelu okrog nje, gnojni izcedek ali 
močan vonj. Okužba je lahko resna in privede do zapletov, kot so bolečine, nelagodje, povišana telesna 
temperatura, gangrena, toksični šok, septični šok in/ali usodna telesna poškodba. Med znaki oziroma 
zapleti sistemske okužbe so slabost, bruhanje, driska, glavobol, vrtoglavica, omedlevica, bolečine v grlu 
in otečene sluznične membrane, zmedenost, močno povišana telesna temperatura, refrakcijska in/ali 
ortostatska hipotenzija ali eritrodermija (pordelost, podobna sončnim opeklinam). Če opazite katerega 
od znakov sistemske okužbe ali napredujoče okužbe na mestu rane, se glede nadaljnje 
uporabe sistema V.A.C.® nemudoma posvetujte z lečečim zdravnikom. Za podatke o okužbah 
ran, povezanih s krvnimi žilami, glejte tudi razdelek z naslovom Okužene krvne žile.

Okužene rane z obvezo V.A.C. GranuFoam Silver®: v primeru klinične okužbe obveza 
V.A.C. GranuFoam Silver® ne more nadomestiti uporabe sistemskega zdravljenja ali drugih režimov za 
zdravljenje okužb. Obvezo V.A.C. GranuFoam Silver® lahko uporabljate kot zaščito pred vdorom bakterij.

Osteomielitis: zdravljenja s sistemom V.A.C.® NE UPORABLJAJTE za oskrbo rane z nezdravljenim 
osteomielitisom. Morda bosta potrebna temeljita odstranitev vsega nekrotičnega, neaktivnega tkiva, 
vključno z okuženo kostjo (po potrebi), in ustrezno zdravljenje z antibiotiki. Zdravo kost zaščitite 
z enim slojem nelepljivega materiala (stran 23).

Zaščita kit, vezi in živcev: kite, vezi in živce je treba zaščititi, da preprečite neposredni stik s penastimi 
obvezami V.A.C.®. Da čim bolj zmanjšate tveganje izsušitve ali poškodbe, lahko te strukture prekrijete 
z naravnim tkivom ali nelepljivim materialom (stran 23).

Namestitev pene: uporabljajte le obveze V.A.C.®, zapakirane v zaprti in nepoškodovani sterilni embalaži. 
Penastih obvez ne nameščajte v slepe/neraziskane kanale. Za uporabo pri raziskanih kanalih utegne biti 
primernejša obveza V.A.C.® WhiteFoam. Penastih obvez ne poskušajte na silo vstaviti v noben del rane, 
saj bi lahko poškodovali tkivo, spremenili dovod negativnega tlaka ali otežili odstranitev izcedka in pene. 
Vedno štejte, koliko kosov pene ste uporabili v rani. Količino pene in datum zamenjave obveze zabeležite 
na film (folijo) ali na posebno nalepko za količino pene, če je na voljo, in v kartoteko bolnika.

Penaste obveze V.A.C.® so radiotransparentne, torej nezaznavne za rentgen. 
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Odstranitev pene: penaste obveze V.A.C.® niso biološko absorptivne. Vedno preštejte kose 
pene, ki jih odstranite iz rane, in preverite, ali se število odstranjenih ujema s številom 
vstavljenih kosov. Če pustite peno v rani dalj časa, kot je priporočljivo, lahko pride do vraščanja 
tkiva v peno, težav pri odstranjevanju pene iz rane, do okužbe ali drugih zapletov. Če se obveza 
sprime z rano, jo poskusite nežno odstraniti tako, da jo najprej namočite s sterilno vodo ali običajno 
fiziološko raztopino in počakate 15–30 minut. Ne glede na način zdravljenja lahko poseganje v novo 
granulacijsko tkivo med menjavo obveze povzroči krvavitve v rani. Opazite lahko manjše krvavitve, 
ki so sicer pričakovane. Pri bolnikih s povečanim tveganjem krvavitev, kot je navedeno na strani 9, 
lahko pride do resnejših krvavitev iz mesta rane. Kot previdnostni ukrep lahko pri takih bolnikih pod 
obvezo V.A.C.® GranuFoam™ uporabite tudi obvezo V.A.C.® WhiteFoam ali nelepljiv material (stran 23), 
da čim bolj omejite tveganje krvavitev pri odstranjevanju obvez. Če se pojavi močna krvavitev, 
takoj prenehajte uporabljati sistem za zdravljenje V.A.C.®, storite vse potrebno za 
zaustavitev krvavitve in ne odstranjujte penaste obveze, dokler se ne posvetujete z lečečim 
zdravnikom ali kirurgom. Sistem za zdravljenje V.A.C.® lahko začnete ponovno uporabljati 
šele, ko bolnik doseže ustrezno hemostazo in ni več nevarnosti, da bi še naprej krvavel. 

Zdravljenje s sistemom V.A.C.® naj bo vklopljeno: obveza V.A.C.® naj ne bo nikoli nameščena več 
kot dve uri brez vklopljenega zdravljenja s sistemom V.A.C.®. Če je sistem izklopljen več kot dve uri, 
odstranite nameščeno obvezo in rano namočite. Potem namestite novo obvezo V.A.C.® iz zaprte 
sterilne embalaže in ponovno začnite zdravljenje s sistemom V.A.C.® ali uporabite katero drugo 
obvezo, ki jo predpiše lečeči zdravnik. 

Akrilno lepilo: film (folija) V.A.C.® je premazan z akrilnim lepilom, ki lahko pri bolnikih, alergičnih na 
ali preobčutljivih za akrilna lepila, povzroči neželeno reakcijo. Če je znano, da je bolnik alergičen na ali 
preobčutljiv za takšna lepila, ga ne zdravite s sistemom V.A.C.®. Če se pojavijo znaki alergične reakcije 
ali preobčutljivosti, kot so pordelost, otekanje, izpuščaj, urtikarija ali močno srbenje, takoj prekinite 
uporabo sistema in se posvetujte z zdravnikom. Če se pojavi bronhospazem ali resnejši znaki alergijske 
reakcije, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Defibrilacija: če je treba na predelu, kjer je nameščena obveza V.A.C.®, izvesti defibrilacijo, obvezo 
odstranite. Če ostane obveza nameščena, lahko ovira pretok električne energije in/ali oživljanje bolnika.

Magnetnoresonančno slikanje (MRI) – enota za zdravljenje V.A.C.®: enote za zdravljenje V.A.C.® 
ni varno uporabljati v območju MR. Enote za zdravljenje V.A.C.® ne vnašajte v območje, kjer poteka 
slikanje MR.
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Magnetnoresonančno slikanje (MRI) – obveze V.A.C.®: obveze V.A.C.® lahko v območju, kjer 
poteka slikanje MR, ostanejo nameščene na bolniku in običajno predstavljajo minimalno tveganje, 
pod pogojem, da se delovanje sistema za zdravljenje V.A.C.® ne prekine za dlje kot dve uri (glejte razdelek 
Sistem za zdravljenje V.A.C.® naj bo vklopljen). Obveza V.A.C. GranuFoam Silver® preizkušeno ne 
predstavlja tveganja v območju, kjer poteka slikanje MR, če so izpolnjeni naslednji pogoji uporabe: 

• statično magnetno polje jakosti 3 tesla ali manj, 

• gradientno polje jakosti 720 gaussov/cm ali manj in

• največja specifična stopnja absorpcije (SAR) telesa je 3 W/kg pri 15-minutni preiskavi.

Pri nekliničnem preizkušanju pod enakimi pogoji je prišlo do dviga temperature v vrednosti 
< 0,4 °C. Kakovost magnetnoresonančnih slik je lahko slabša, če se mesto namestitve obveze 
V.A.C. GranuFoam Silver® prekriva z interesnim območjem ali je v njegovi bližini.

Hiperbarična kisikova terapija (HBO): enote za zdravljenje V.A.C.® ne vnašajte v hiperbarično kisikovo 
komoro. Enota za zdravljenje V.A.C.® ni zasnovana za uporabo v takšnem okolju in lahko povzroči požar. 
Po odklopu enote za zdravljenje V.A.C.® med hiperbaričnim zdravljenjem (i) zamenjajte obvezo V.A.C.® 
z drugim materialom, združljivim s HBO, ali (ii) prekrijte nespeti konec cevke V.A.C.® s suho gazo. 
Med terapijo s HBO cevka V.A.C.® ne sme biti speta. Obveze V.A.C.® nikoli ne puščajte nameščene več kot 
dve uri, če je sistem V.A.C.® izklopljen (glejte razdelek Sistem za zdravljenje V.A.C.® naj bo vklopljen).

OPOMBA: premostitvena obveza V.A.C.® GranuFoam™ vsebuje dodatne sintetične materiale, ki bi lahko 
predstavljali tveganje med terapijo s HBO.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Standardni previdnostni ukrepi: da omejite tveganje prenosa patogenov, ki se prenašajo s krvjo, 
upoštevajte standardne previdnostne ukrepe za nadzor okužb v skladu s protokolom ustanove 
pri vseh bolnikih, ne glede na njihovo diagnozo in domnevno stanje okuženosti. Če predvidevate, 
da boste izpostavljeni telesnim tekočinam, si poleg rokavic nadenite še haljo in varovalna očala. 

Zaprte kirurške rane: sistem za zdravljenje V.A.C.® je najučinkovitejši, če se ga namesti na čiste 
in kirurško zaprte rane takoj po operaciji. Neprekinjeno naj bo nameščen najmanj dva dneva in 
največ sedem dni. Sisteme za zdravljenje ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom® se 
lahko uporablja tudi za domačo oskrbo bolnika; vendar pa je treba vse menjave obvez izvesti pod 
neposrednim zdravniškim nadzorom.

Sistem za zdravljenje V.A.C.® ne bo učinkovit pri reševanju zapletov, povezanih z naslednjimi zadevami: 

• ishemija kirurške rane ali območja kirurške rane 

• nezdravljena ali nezadostno zdravljena okužba 

• nezadostna hemostaza kirurške rane

• celulitis območja kirurške rane
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Neprekinjeno zdravljenje s sistemom V.A.C.® v primerjavi z zdravljenjem s prekinitvami/DPC: 
za zdravljenje nestabilnih struktur, kot sta nestabilna stena prsnega koša ali poškodovana mišična 
ovojnica, je priporočeno neprekinjeno zdravljenje s sistemom V.A.C.® (ne zdravljenje s prekinitvami), 
saj pripomore k zmanjšanju premikanja in stabilizaciji ležišča rane. Neprekinjeno zdravljenje se na 
splošno priporoča tudi za bolnike, pri katerih obstaja večje tveganje krvavitve, pri ranah z močnim 
izcedkom, pri svežih režnjih in presadkih ter pri ranah z akutnimi enteričnimi fistulami.

Višina in telesna teža bolnika: pri predpisovanju zdravljenja V.A.C.® je treba upoštevati višino in 
telesno težo bolnika. Pri dojenčkih, otrocih, določenih majhnih odraslih in starejših bolnikih je treba 
skrbno nadzorovati izgubo tekočin ter dehidracijo. Prav tako je treba skrbno nadzorovati bolnike, 
ki imajo glede na svojo višino in telesno težo zelo velike rane ali rane z zelo veliko izcedka, saj pri 
njih obstaja tveganje pretirane izgube tekočin in dehidracije. Pri nadzorovanju iztečene tekočine 
upoštevajte količino tekočine v cevki in zbiralniku.

Poškodba hrbtenjače: če se pri bolniku pojavi avtonomna disrefleksija (nenadna sprememba krvnega 
tlaka ali srčnega utripa, ki je posledica stimulacije simpatičnega živčnega sistema), zdravljenje s sistemom 
V.A.C.® prekinite, da zmanjšate senzorično stimulacijo, in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Bradikardija: da zmanjšate tveganje bradikardije, sistema za zdravljenje V.A.C.® ne nameščajte v bližino 
vagusnega živca.

Enterične fistule: če želite zagotoviti optimalno zdravljenje s sistemom V.A.C.®, morate pri ranah 
z enteričnimi fistulami upoštevati posebne previdnostne ukrepe. Če je edini cilj zdravljenja nadzorovanje 
ali omejitev izločka iz enterične fistule, potem ne priporočamo zdravljenja s sistemom V.A.C.®.

Zaščita kože okrog rane: priporočljivo je, da kožo okrog rane zaščitite s sredstvom za nego kože. 
Pena ne sme prekrivati zdrave kože. Krhko/občutljivo kožo okrog rane zaščitite z dodatnim filmom 
(folijo) V.A.C.®, hidrokoloidnim ali katerim drugim prozornim filmom.

• Več slojev filma (folije) V.A.C.® lahko upočasni prenos hlapov vlage, kar lahko poveča 
nevarnost maceracije.

• Če se pojavijo znaki draženja ali občutljivosti, ki bi jih povzročil film (folija), pena ali cevka, 
prekinite uporabo in se posvetujte z zdravnikom. 

• Da preprečite poškodbe kože okrog rane, med nameščanjem ne vlecite in ne raztezajte 
filma (folije) čez penasto obvezo.

• Posebna previdnost je potrebna pri bolnikih z nevropatskimi etiologijami ali s težavami 
z obtočili.

Uporaba krožne obveze: krožno obvezo uporabite le, ko je prisotna anasarka ali izredno močno 
izcejanje iz udov; v tem primeru utegne biti potrebna tehnika krožne namestitve filma (folije) 
za vzpostavitev in vzdrževanje tesnjenja. Priporočljivo je, da namesto enega celega kosa uporabite več 
manjših kosov filma (folije) V.A.C.® in na ta način zmanjšate tveganje za oslabitev distalne cirkulacije. 
Še posebej morate paziti, da filma (folije) med nameščanjem ne raztegujete ali vlečete, pač pa ga 
namestite narahlo in, če je treba, pritrdite robove z elastičnim trakom. 
Pri uporabi krožnih filmov (folij) je nujno sistematično in periodično tipati distalne pulze in ocenjevati 
stanje distalne cirkulacije. Če sumite, da je cirkulacija oslabljena, zdravljenje prekinite, odstranite 
obvezo in pokličite lečečega zdravnika. 
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Razlike v tlaku enote za zdravljenje V.A.C.®: v redkih primerih se lahko negativni tlak zaradi 
blokad v cevkah enot za zdravljenje V.A.C.® za krajši čas poviša na več kot 250 mmHg. Takšno alarmno 
stanje nemudoma odpravite. Za dodatne informacije glejte navodila za uporabo enote za zdravljenje 
ali se obrnite na lokalnega zastopnika družbe KCI.

DODATNI PREVIDNOSTNI UKREPI ZA OBVEZO V.A.C. GRANUFOAM SILVER®

Topične raztopine ali sredstva: med uporabo obveze V.A.C. GranuFoam Silver® ne uporabljajte 
topičnih raztopin ali sredstev, pri katerih lahko pride do neželenih reakcij s srebrom. Fiziološke 
raztopine lahko na primer zmanjšajo učinkovitost obveze V.A.C. GranuFoam Silver®.

Zaščitna plast: za najboljše rezultate je treba obvezo V.A.C. GranuFoam Silver® namestiti neposredno 
na površino rane, da dosežete optimalen stik tkiva s peno/srebrno oblogo. Pri tem pa, kot velja za 
vse penaste obveze V.A.C.®, obvez V.A.C. GranuFoam Silver® ne smete namestiti tako, da bi prišlo 
do neposrednega stika z izpostavljenimi krvnimi žilami, mesti anastomoze, organi ali živci (glejte 
razdelek Zaščita žil in organov). Med obvezo V.A.C. GranuFoam Silver® in površino rane lahko 
namestite vmesne nelepljive plasti (stran 23); vendar lahko ti izdelki zmanjšajo učinkovitost obveze 
V.A.C. GranuFoam Silver® na območju, ki je prekrito z nelepljivo plastjo.

Elektrode ali prevodni gel: pazite, da med elektronskim spremljanjem ali elektronskimi meritvami 
obveza V.A.C. GranuFoam Silver® ne pride v stik z EKG- ali drugimi elektrodami ali prevodnimi geli.

Diagnostično slikanje: obveza V.A.C. GranuFoam Silver® vsebuje kovinske srebrove delce, ki lahko 
pri nekaterih vrstah slikanja poslabšajo ločljivost.

Sestavni deli obveze: obveza V.A.C. GranuFoam Silver® vsebuje čisto srebro (10 %) kot formulacijo 
z zadržanim sproščanjem. Uporaba izdelkov, ki vsebujejo srebro, lahko povzroči začasno razbarvanje tkiva.

Poleg splošnih opozoril in previdnostnih ukrepov za zdravljenje s sistemom V.A.C.® 
za določene posebne obveze V.A.C.® in enote za zdravljenje V.A.C.® veljajo tudi dodatna 
opozorila in previdnostni ukrepi. Pred namestitvijo izdelka preberite njegova navodila 
za uporabo in oznake.
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PREDEN PREDPIŠETE ZDRAVLJENJE S SISTEMOM V.A.C.® ZA DOMAČO OSKRBO

OPOZORILO: bolnike, pri katerih obstaja povečano tveganje zapletov 
s krvavitvami, je treba zdraviti in spremljati v okolju, ki ga kot primernega 
oceni lečeči zdravnik.

Preden zdravljenje s sistemom V.A.C.® predpišete za nego v domači oskrbi, poleg kontraindikacij, 
opozoril in previdnostnih ukrepov za zdravljenje s sistemom V.A.C.® upoštevajte tudi naslednje.

• Stanje bolnika:

• klinično stanje (ustrezna hemostaza in nizko tveganje aktivnega in/ali povečanega 
tveganja krvavenja iz mesta rane)

• domače okolje (bolnik ali njegov sorodnik/negovalec je zmožen prebrati in razumeti 
varnostne oznake, se lahko odziva v primeru alarma in lahko sledi navodilom za uporabo)

• Rana bolnika:

• preverite, ali so v rani prisotne izpostavljene žile, mesta anastomoze, organi in živci. 
Prisotna mora biti ustrezna zaščita (glejte razdelek Zaščita žil in organov v razdelku 
z naslovom »Opozorila«).

• Velikost zbiralnika za sistem zdravljenja V.A.C.® :

• 1000-mililitrski zbiralnik NI PRIMEREN za uporabo v domači oskrbi.

• Označevanje:

• Zdravnik, ki je zdravljenje predpisal, in lečeči zdravnik morata biti seznanjena z navodili 
in gradivi za zdravljenje s sistemom V.A.C.®, ki jih bo bolnik prejel z enoto za zdravljenje 
in obvezami.

• Enoti za zdravljenje je priložena informativna mapa. Zdravnik, ki je zdravljenje predpisal, 
in/ali lečeči zdravnik morata ta gradiva skrbno preučiti skupaj z bolnikom in njegovim 
negovalcem.

• Družba KCI ponuja izobraževalne programe in usposabljanje za uporabo zdravljenja 
s sistemom V.A.C.®. Obrnite se na lokalnega zastopnika družbe KCI ali obiščite spletno 
mesto www.kci-medical.com.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s pravilno namestitvijo ali uporabo zdravljenja s sistemom V.A.C.®, 
odgovore poiščite v kliničnih smernicah zdravljenja s sistemom V.A.C.® ali pri lokalnem zastopniku 
družbe KCI. Za dodatne in najnovejše informacije obiščite spletno mesto družbe KCI na naslovu 
www.kci-medical.com.
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DRUŽINA ENOT ZA ZDRAVLJENJE V.A.C.®
Te klinične smernice za zdravljenje s sistemom V.A.C.® se uporabljajo s sistemi za zdravljenje V.A.C.®. 
Vendar pa vse enote za zdravljenje nimajo enakih funkcij oziroma ne zahtevajo upoštevanja enakih 
smernic. Vsi sistemi za zdravljenje V.A.C.® uporabljajo blazinico SensaT.R.A.C.™. Za navodila za uporabo 
glejte uporabniški priročnik posameznega izdelka in/ali kratki referenčni vodnik.

Sistem za zdravljenje ActiV.A.C.®   Sistem za zdravljenje InfoV.A.C.®

Sistem za zdravljenje V.A.C. ATS®   Sistem za zdravljenje V.A.C. Freedom®

Za posamezne izdelke znotraj družine pripomočkov V.A.C.® lahko veljajo posebne indikacije, 
kontraindikacije, opozorila in previdnostni ukrepi. Za dodatne informacije glejte oznake in 
gradivo z navodili posameznih izdelkov.

Sistem za zdravljenje V.A.C.Ulta™

(Samo način zdravljenja s sistemom V.A.C.®) Sistem za zdravljenje V.A.C.Via™
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1 - SISTEM ZA ZDRAVLJENJE V.A.C.®

NASTAVITVE TLAKA SISTEMA ZA ZDRAVLJENJE V.A.C.®

Nastavitve zdravljenja v teh smernicah so splošna priporočila. Nastavitve tlaka boste morda želeli 
spreminjati, da bi zdravljenje s sistemom V.A.C.® prilagodili na podlagi potreb posameznega bolnika, 
navodil zdravnika ali strokovnih smernic zdravnika.

Prilagajanje nastavitev tlaka

Za priporočene nastavitve tlaka za posamezne vrste ran glejte razdelek s priporočili za posamezne 
vrste ran (strani 43–60).

Privzeta nastavitev za neprekinjeno zdravljenje s sistemom V.A.C.® je 125 mmHg, vendar je 
mogoče te nastavitve individualno prilagoditi potrebam bolnika.

Nastavitev tlaka pri zdravljenju s sistemom V.A.C.® zvišajte v korakih po 25 mmHg 
v primeru naslednjih stanj:

• močno odtekanje

• velika prostornina rane

• ena obveza V.A.C.® WhiteFoam ali več v rani ali na predelih s kanali

• šibka zatesnitev (glejte razdelek Ohranjanje tesnjenja na strani 24)

Nastavitev tlaka pri zdravljenju s sistemom V.A.C.® lahko znižate v korakih po 25 mmHg 
v naslednjih okoliščinah:

• ekstremna starost

• neustrezna prehrana

• tveganje obilnih krvavitev (npr. pri bolnikih, pri katerih se izvaja antikoagulacijsko zdravljenje)

• težave z obtočili (npr. bolezen perifernega ožilja)

• pretirana rast granulacijskega tkiva

• bolečine ali nelagodje, ki jih ustrezni analgetiki ne ublažijo

• ekhimoza okolice rane ali ležišča rane
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Neprekinjeno zdravljenje s sistemom v primerjavi z zdravljenjem s prekinitvami/
zdravljenjem z DPC

Za vse rane se prvih 48 ur priporoča uporaba neprekinjenega zdravljenja. Po tem 48-urnem obdobju 
se lahko uporabi zdravljenje s prekinitvami/zdravljenje z DPC. Za nekatere bolnike je bolj primerno, 
če se ves čas uporablja neprekinjeno zdravljenje. Neprekinjeno zdravljenje po prvih 48 urah se 
priporoča, kadar:

• je pri bolnikih prisotno povečano tveganje krvavitev

• bolniki med zdravljenjem s prekinitvami/zdravljenje z DPC občutijo veliko nelagodje

• je težko ohraniti neprepustno zatesnitev (npr. pri perianalnih ranah ali ranah na prstih na nogah)

• so prisotna območja s kanali ali izdolbinami, saj neprekinjeno zdravljenje pomaga ohranjati rano 
zaprto, seseda robove in spodbuja granulacijo (glejte tehniko za kanale na strani 29)

• je po prvih 48 urah prisotna visoka raven odtekanja iz rane (pred preklopom na način 
s prekinitvami/DPC je bolje počakati, da se količina odtekanja zmanjša)

• so prisotni presadki ali režnji in je treba preprečiti strižne sile

• je potreben učinek opornice (npr. pri ranah na prsnem košu ali trebuhu)

Tabela 1.1: Priporočene nastavitve zdravljenja 

Intenzivnost

Intenzivnost je povezana s tem, kako hitro je po začetku posameznega cikla zdravljenja dosežen 
ciljni tlak. Nižja kot je nastavitev intenzivnosti, dalj časa traja, da je dosežen ciljni tlak. Priporoča se, 
da se pri bolnikih, pri katerih se zdravljenje uporabi prvič, uporabi najnižja nastavitev intenzivnosti, 
saj omogoča počasnejše, nežnejše povečevanje negativnega tlaka in posledične kompresije pene 
v rani. Intenzivnost lahko ves čas zdravljenja ostane na najnižji nastavitvi, s čimer se poveča udobje 
bolnika, še posebno v primeru uporabe zdravljenja s prekinitvami/DPC. Uporaba višjih nastavitev 
intenzivnosti se priporoča za večje rane, da se doseže/ohrani zatesnitev.

Lastnosti ran Neprekinjeno S prekinitvami/
DPC

Težavna namestitev obveze
Režnji
Močan izcedek
Presadki
Boleče rane
Kanali ali izdolbine
Nestabilne strukture
Minimalni izcedek
Velike rane
Majhne rane
Ustavljeno celjenje
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OBVEZE, ZBIRALNIKI IN POTROŠNI MATERIAL V.A.C.®

Za uporabo z enotami za zdravljenje V.A.C.® so na voljo številne obveze in pripomočki V.A.C.®, kot so 
zbiralniki, cevke, filmi (folije), penaste obveze in blazinica SensaT.R.A.C.™. Dodatno so na voljo tudi 
posebne obveze V.A.C.® (glejte stran 27, Posebne tehnike obvezovanja in stran 65, Osnovni 
material za zdravljenje s sistemom V.A.C.®). Za dodatne in najnovejše informacije obiščite spletno 
mesto družbe KCI na naslovu www.kci-medical.com.

KCI ponuja tri vrste pene z uporabo s sistemom za zdravljenje V.A.C.®.

Obveza V.A.C.® GranuFoam™: Ta črna penasta obveza iz poliuretana 
(PU) ima mrežaste (odprte) pore, ki pomagajo enakomerno porazdeliti 
negativni tlak prek ležišča rane, spodbujajo nastajanje granulacijskega 
tkiva v ranah in prispevajo h krčenju ran. Je hidrofobna (odbija vlago), 
zato pospešuje odstranjevanje izcedka.

Obveza V.A.C. GranuFoam Silver®: Obveza V.A.C. GranuFoam Silver® 
je odprtocelična mrežasta poliuretanska pena, na katero so z lastniškim 
postopkom metalizacije mikro-vezani kovinski srebrovi delci. Mikro-
vezani kovinski srebrovi delci so enakomerno porazdeljeni po celotni 
obvezi, zato je srebro zagotovljeno tudi po prilagoditvi velikosti.

Obveza V.A.C.® WhiteFoam: Ta bela polivinilalkoholna obveza je 
gosta pena z odprtimi porami z večjo natezno trdnostjo od obveze 
V.A.C.® GranuFoam™, namenjena za uporabo v kanalih in izdolbinah. 
Je hidrofilna (zadržuje vlago) in je pakirana predhodno navlažena 
s sterilno vodo. Njene značilnosti zmanjšujejo verjetnost, da bi se prilepila 
na rano. Obvezo V.A.C.® WhiteFoam lahko uporabite kot pripomoček 
za zmanjšanje nelagodja prek svežih razcepljenih debelih kožnih 
presadkov (STSG) ali v okoliščinah, kjer obstaja verjetnost pojava odziva 
s hipergranulacijo. Večja gostota obveze V.A.C.® WhiteFoam zahteva 
nastavitev tlaka najmanj na 125 mmHg.

Za optimalno porazdelitev tlaka se priporoča namestitev obveze V.A.C.® GranuFoam™ prek obveze 
V.A.C.® WhiteFoam. Penastih obvez sistema za zdravljenje V.A.C.® ne nameščajte neposredno na 
izpostavljene krvne žile, mesta anastomoze, organe ali živce.
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Tabela 1.2: Izbira ustrezne penaste obveze

* Obvezo V.A.C.® GranuFoam™ lahko uporabite prek presadkov in zaprtih kirurških ran samo takrat, 
ko je neposredno prek presadka ali kirurške rane nameščena nelepljiva obveza (stran 23).

OPOMBA: To so splošna priporočila. Okoliščine posameznih bolnikov se lahko razlikujejo, zato se 
posvetujte z lečečim zdravnikom.

Za celotna navodila za uporabo obveze glejte navodila za uporabo, priložena  
posamezni obvezi.

Globoke, akutne rane z zmerno 
prisotnostjo granulacijskega tkiva

Globoke preležanine (stopnja 3 ali 4)

Režnji

Boleče rane
Površinske rane
Kanali/sinusni trakti/izdolbine

Rane, ki zahtevajo nadzorovano rast 
granulacijskega tkiva

Globoke rane po poškodbah
Razjede na diabetičnih stopalih
Suhe rane

Namestitev po presadku 
(vključno z dermalnimi nadomestki)

Razjede na spodnjih okončinah, vključno 
z venskimi razjedami na nogah in razjedami 
na diabetičnih stopalih

Potrebna je bariera pred 
vdorom bakterij

Obveza V.A.C.®
GranuFoam™

ObvezaV.A.C. 
GranuFoam 

Silver®

Obveza V.A.C.® 
WhiteFoam

Premostitvena 
obvezaV.A.C.® 

GranuFoam™/XG
Lastnosti ran

Venske razjede

Zaprte kirurške rane
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2 - SPLOŠNE SMERNICE GLEDE OBVEZ V.A.C.®

ZAGOTAVLJANJE NEOKRNJENOSTI OBVEZE

Priporočljivo je, da zdravnik ali bolnik (doma) vizualno preveri obvezo vsaki dve uri in se prepriča, da je 
pena trdno nameščena v ležišče rane in sesedena; če ni:

• Prepričajte se, da je na zaslonu napisano ZDRAVLJENJE VKL. Če ni, pritisnite gumb za VKLOP/
IZKLOP ZDRAVLJENJA.

• Prepričajte se, da so sponke odprte in cevke niso zvite.

• Poiščite mesto uhajanja zraka, tako da poslušate s stetoskopom ali premikate roko po robovih 
obveze, pri čemer hkrati nežno pritiskajte nanjo.

• Če ugotovite, da je in se je folija V.A.C.® odlepila, odrežite odlepljene ali vlažne robove, poskrbite, 
da je koža suha, in nato namestite nove lepilne trakove.

OPOMBA: Če odkrijete vir puščanja, ga zalepite z dodatno folijo, da zagotovite neokrnjeno zatesnitev.

POZOR: uporabite čim manj slojev filma (folije). Več slojev folije V.A.C.® lahko upočasni prenos hlapov 
vlage, kar lahko poveča nevarnost maceracije, še posebno pri majhnih ranah, na spodnjih okončinah 
ali na predelih, ki prenašajo težo.

OPOMBA: Če je rana nad kostno štrlino ali na delu, kjer teža lahko dodatno pritiska na spodnja tkiva, 
s površino ali pripomočkom za sprostitev pritiska zmanjšajte pritisk na rano.

OPOMBA: Vedno štejte, koliko kosov pene ste uporabili v rani. Količino pene in datum zamenjave obveze 
zabeležite na film (folijo) ali na posebno nalepko za količino pene (Foam Quantity Label), če je na voljo, 
in v kartoteko bolnika.

NELEPLJIVE OBVEZE

V nekaterih okoliščinah lahko prek rane namestite nelepljivo obvezo, nato pa prek nje penasto 
obvezo V.A.C.®. Primeri mrežastih nelepljivih materialov, ki jih lahko uporabite skupaj z obvezami 
družbe KCI zajemajo naslednje (vendar niso omejeni na našteto): 

• obveze, prepojene s petrolejem

• obveze, prepojene z oljno emulzijo

• silikonske obveze
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OHRANJANJE TESNJENJA

Ohranjanje zatesnitve okoli obveze je ključno za uspešno zdravljenje s sistemom V.A.C.®. Priporočila 
z ohranjanje neokrnjenosti zatesnitve:

• Po čiščenju temeljito osušite območje okoli rane. Za pripravo kože na namestitev filma (folije) 
lahko uporabite pripravek za zaščitno bariero kože (npr. tekoči zaščitni film ali kirurško lepilo).

• Na občutljiva tkiva okoli ran ali območja, ki jih je težko prevezati, nanesite zaščitni pripravek za 
kožo in okoli rane nalepite prozoren film ali hidrokolidno obvezo oziroma drugo ustrezno bariero. 

• Zagotovite, da bo obveza V.A.C.® GranuFoam™ ustrezala globini rane, tako, da jo obrežete oziroma 
zvijete ali uporabite posebno tanjšo obvezo V.A.C.® GranuFoam™, kjer je to potrebno.

• Cevko obveze namestite na ravno površino in stran od perinealnega predela, kostnih štrlin ali 
obremenjenih predelov.

• Cevko pritrdite ali zasidrajte z dodatnim kosom filma (folije) ali traku, pri čemer sidro namestite 
več centimetrov stran od obveze ali rane. Tako preprečite, da bi napeta cevka vlekla obvezo. Če je 
cevka pritrjena neposredno na obvezo, lahko v primeru napetosti prekine zatesnitev obveze.

MENJAVA ZBIRALNIKA

Zbiralnik V.A.C.® je treba zamenjati, ko je poln (sproži se alarm) ali najmanj enkrat tedensko zaradi 
nadzora neprijetnega vonja:

1. Upoštevajte standardne previdnostne ukrepe, saj lahko sistem vsebuje telesne tekočine.

2. Zaprite sponke na cevki zbiralnika in cevki obveze.

3. Odklopite cevko zbiralnika s cevke obveze.

4. Odstranite zbiralnik z enote.

5. Zbiralnik zavrzite v skladu s protokolom ustanove in lokalnimi (državnimi) predpisi.

6. Namestite nov zbiralnik, kot je opisano na oznakah enote za zdravljenje in v gradivih z navodili.

7. Povežite nov zbiralnik s cevko obveze in začnite ustrezno zdravljenje.
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ODKLOP OD ENOTE ZA ZDRAVLJENJE V.A.C.®

OPOZORILO: Obveza V.A.C.® naj ne bo nikoli nameščena več kot dve 
uri brez vklopljenega zdravljenja s sistemom V.A.C.®. Če je sistem 
izklopljen več kot dve uri, odstranite nameščeno obvezo in rano 
namočite. Potem namestite novo obvezo V.A.C.® iz zaprte sterilne 
embalaže in ponovno začnite zdravljenje s sistemom V.A.C.® ali 
uporabite katero drugo obvezo, na primer mokro ali vlažno gazo, če to 
za nujne primere predpiše lečeči zdravnik.

Za kratkotrajni odklop:

1. Zaprite sponke na cevki zbiralnika in cevki obveze.

2. Izklopite enoto za zdravljenje.

3. Odklopite cevko obveze s cevke zbiralnika.

4. Prekrijte konca cevk in ju zaščitite. Uporabite pokrovček za cevko zbiralnika, če je na voljo.

Ponovna priključitev:

1. Odstranite pokrovček cevke ali zaščitno prekritje s konca cevke.

2. Znova povežite cevko obveze in cevko zbiralnika.

3. Odprite obe sponki.

4. Vklopite enoto za zdravljenje. Prepričajte se, da so se obnovile predhodne nastavitve zdravljenja.
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3 - POSEBNE TEHNIKE OBVEZOVANJA

TEHNIKE ZDRAVLJENJA VEČ RAN

Tehnika z Y-priključkom

Če na cevko zbiralnika namestite Y-priključek, lahko eno enoto za zdravljenje V.A.C.® uporabite za 
hkratno zdravljenje več ran istega bolnika. Če je uporabljena ta tehnika, je treba preveriti integriteto 
zatesnitve vseh obvezanih mest ran. Obveza mora biti sesedena. Obveze V.A.C.® GranuFoam™ in 
obveze V.A.C. GranuFoam Silver® morajo biti nagubane. Ne sme se slišati sikanje.

• Tehnologija SensaT.R.A.C.™ zaznava samo eno mesto rane, in sicer na strani moškega priključka, 
tudi če zdravite več mest.

• Presadkov in/ali režnjev ni priporočljivo povezovati prek Y-priključka.

• Uporaba več kot enega Y-priključka na enoto za zdravljenje ni priporočljiva.

• Prek Y-priključka ne povezujte okuženih ran z neokuženimi.

• Ne povezujte ran z različnimi etiologijami, pri katerih lahko pride do vzajemne kontaminacije.

• Z Y-priključkom ne povezujte ran, za katere se nastavitve tlaka za optimalno zdravljenje razlikujejo.

• Z Y-priključkom lahko podaljšate cevke zbiralnika.

Y-priključek menjajte vsaj enkrat tedensko ali pogosteje, če je potrebno, kadar zamenjate zbiralnik. 
Y-priključek, cevke zbiralnika in zbiralnik zavrzite v skladu z določenimi protokoli ustanove oziroma 
državnimi ali lokalnimi predpisi.

Y-priključek blazinice 
SensaT.R.A.C.™
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Premostitvena tehnika

Rane, ki so blizu skupaj pri istem bolniku in imajo podobne patologije, lahko zdravite z eno enoto za 
zdravljenje V.A.C.®, tako da uporabite tehniko, imenovano premostitev.

Prednosti premostitve:

• Možnost povezovanja ene ali več ran podobnega izvora z eno enoto za zdravljenje V.A.C.®.

• Možnost namestitve blazinice SensaT.R.A.C.™ in cevk na ustrezno mesto na podlagi velikosti, vrste 
in mesta rane.

OPOMBA: Za premostitev uporabljajte samo obveze V.A.C.® GranuFoam™.

Navodila za premostitev po korakih

1. Zdravo kožo med dvema ranama zaščitite s kosom filma (folije) V.A.C.® ali drugo zaščito kože, 
kot je hidrokoloidna obveza ali obveza s paropropustnim lepljivim filmom.

2. V obe rani namestite penasto obvezo, nato rani povežite z dodatnim kosom pene, da ustvarite 
most. Vsi kosi pene morajo biti v neposrednem medsebojnem stiku.

3. Pomembno je, da se blazinico SensaT.R.A.C.™ namesti na sredino, s čimer se zagotovi, da se 
izcedka iz ene rane ne odvaja prek druge rane.

4. Odsvetuje se premostitev ran z različnimi etiologijami ali okužene in neokužene rane.
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TEHNIKE ZA KANALE IN SINUSNE TRAKTE

V kanalih se priporoča uporaba obveze V.A.C.® WhiteFoam. Obvezo V.A.C.® WhiteFoam vedno obrežite 
tako, da je na enem koncu široka, na drugem pa ozka. Tako boste zagotovili, da bo kanal ali sinusni 
trakt ostal odprt, dokler se ne bo distalni del kanala zaprl. 

Dokler ni kanal v celoti zaprt, je treba vedno uporabljati neprekinjeno zdravljenje.

Pene ne nameščajte v slepe ali neraziskane kanale.

Začetna namestitev obveze za kanale in sinusne trakte

1. Z merilnim pripomočkom po vaši izbiri določite dolžino in širino kanala ali sinusnega trakta.

2. Peno obrežite na velikost, ki se bo prilegala meram kanala, pri čemer prištejte še dodatnih 1–2 cm 
za ležišče rane. Nežno namestite peno v kanal ali sinusni trakt, vse do distalnega dela. Pena v kanalu 
se mora stikati s peno v ležišču rane in mora biti zlahka vidna.

OPOMBA: Vedno štejte, koliko kosov pene ste uporabili v rani. Količino pene in datum zamenjave 
obveze zabeležite na film (folijo) ali na posebno nalepko za količino pene (Foam Quantity Label), če je 
na voljo, in v kartoteko bolnika.

Izvlecite obvezo V.A.C.® 
WhiteFoam Dressing za 

1–2 cm tako, da v 
distalnem delu kanala ali 
sinusnega trakta ni pene.

Obveza V.A.C.® WhiteFoam
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Naslednje menjave obvez

Ko se začne odtekanje zmanjševati in je opazna prisotnost granulacijskega tkiva, lahko naslednje 
menjave obvez spremenite na naslednji način:

1. Na enak način kot zgoraj določite dolžino in širino kanala ali sinusnega trakta.

2. Obvezo V.A.C.® WhiteFoam obrežite tako, da je na enem koncu široka, na drugem pa ozka.

3. Nežno namestite peno v kanal ali sinusni trakt, vse do distalnega dela.

OPOMBA: Vedno štejte, koliko kosov pene ste uporabili v rani. Količino pene in datum zamenjave 
obveze zabeležite na film (folijo) ali na posebno nalepko za količino pene (Foam Quantity Label), če je 
na voljo, in v kartoteko bolnika.

4. Peno izvlecite za 1–2 cm in poskrbite, da je nekaj pene iz kanala v stiku s peno v ležišču rane. 
Pri takšni namestitvi distalni del kanala ali sinusnega trakta ostane brez pene, kar omogoči 
porazdelitev višjih tlakov, da se robovi sesedejo skupaj, zato se lahko rana granulira skupaj od 
distalnega dela naprej.

5. Začnite neprekinjeno zdravljenje v skladu s predhodnimi nastavitvami.

6. Ponavljajte ta postopek, dokler se kanal ne zapre.

IZDOLBINE

Če je prisotna izdolbina rane, se priporoča uporaba neprekinjenega zdravljenja.

Začetna namestitev obveze

1. Nežno namestite obvezo V.A.C.® WhiteFoam v vsa izdolbena območja, tako da začnete na 
distalnem delu. Pene ne tlačite v izdolbena območja.

2. Peno izvlecite za 1–2 cm, pri čemer naj bo nekaj pene v rani v stiku s peno v ležišču rane. Pri takšni 
namestitvi distalni del izdolbenega območja ostane brez pene, kar omogoči porazdelitev višjih 
tlakov, da se prosta območja izdolbine sesedejo skupaj, robovi votline rane pa se granulirajo skupaj 
od distalnega dela navzven.

3. Spremljajte količino izločka in prisotnost granulacijskega tkiva pri vsaki menjavi obveze.
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Naslednje menjave obvez

Ko se začne prostornina izcedka zmanjševati in je opazna prisotnost granulacijskega tkiva, je treba 
naslednje menjave obvez spremeniti na naslednji način:

1. Nežno namestite peno v izdolbena območja, vse do distalnega dela. Pene ne tlačite v izdolbena 
območja.

2. Peno izvlecite za 1–2 cm, pri čemer naj bo nekaj pene v rani v stiku s peno v ležišču rane. Pri takšni 
namestitvi distalni del izdolbenega območja ostane brez pene, kar omogoči porazdelitev višjih 
tlakov, da se prosta območja izdolbine sesedejo skupaj, robovi votline rane pa se granulirajo skupaj 
od distalnega dela navzven.

3. Začnite neprekinjeno zdravljenje v skladu s predhodnimi nastavitvami.

4. Spremljajte količino izločka in prisotnost granulacijskega tkiva pri vsaki menjavi obveze.

RANE NA STOPALIH

Za rane na plantarni površini ali peti stopala je najbolje uporabiti premostitveno tehniko, s katero 
se zagotovi, da se zaradi namestitve cevke in/ali blazinice SensaT.R.A.C.™ ne izvaja dodatni pritisk. 
To zajema uporabo pene, s čimer se omogoči namestitev blazinice SensaT.R.A.C.™ ali cevke na 
dorsum stopala (razmislite o uporabi obveze za peto V.A.C.® GranuFoam™).

Tehnika namestitve za premostitev blazinice SensaT.R.A.C.™ stran od rane

1. V rano nežno namestite ustrezno penasto obvezo V.A.C.®.

2. Zaščitite zdravo kožo, tako da od roba rane do notranjega dela stopala namestite film (folijo) V.A.C.® 
ali drugo zatesnitveno bariero.

3. Odrežite drug kos pene v obliko črke »C«.

4. Kos pene v obliki črke C namestite okoli stopala, tako da se razteza od rane do bočnega dela, pri 
čemer zagotovite, da je v stiku s penasto obvezo v rani. Pazite, da pena ne pride v stik z zdravo kožo.

OPOMBA: Vedno štejte, koliko kosov pene ste uporabili v rani. Količino pene in datum zamenjave 
obveze zabeležite na film (folijo) ali na posebno nalepko za količino pene (Foam Quantity Label), če je 
na voljo, in v kartoteko bolnika.

»C«-izrez za rane na 
plantarni površini
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5. Prek pene in vse do sprednjega dela stopala namestite film (folijo) V.A.C.®, tako a prekriva rano in 
kos pene v obliki črke C ter ju zatesni.

6. V film (folijo) na sprednji strani stopala izrežite 2,5 cm luknjo in namestite blazinico SensaT.R.A.C.™.

7. Da bo terapevtski učinek zdravljenja s sistemom V.A.C.® kar največji, je potrebna ustrezna 
razbremenitev stopala.

ORTOPEDSKI MATERIAL 

Obvezo V.A.C.® je mogoče namestiti na rane z ortopedskim materialom, kot so mesta vijakov.

Tehnika namestitve

1. V rano namestite ustrezno obvezo V.A.C.®.

2. Okoli vijaka namestite hidrokoloidni trak, ki ga je mogoče oblikovati, in sicer do približno 1,27 cm 
nad ravnjo rane, tako da ga ovijete okoli vijaka in zagotovite tesno prileganje.

3. Film (folijo) V.A.C.® obrežite na ustrezno velikost in ga namestite na rano.

4. Film (folijo) narežite na trakove ter ga namestite navpično prek vijaka in na film (folijo) V.A.C.®, 
ki obdaja vijak. To storite na obeh straneh vijaka. Ko začnete zdravljenje s sistemom V.A.C.®, 
stisnite film (folijo) skupaj, da zagotovite zatesnitev.

Zatesnitveni �lm (folija) 
V.A.C.® okoli ortopedskega 
materiala (vijakov)
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REAPROKSIMACIJA ROBA RANE IN TEHNIKA OBVEZOVANJA

Na odprtih ranah brez velike izgube tkiva se lahko zdravljenje s sistemom V.A.C.® uporabi za 
spodbujanje reaproksimacije robov rane.

1. Pri začetni namestitvi obveze na rano nežno namestite obvezo V.A.C.® GranuFoam™.

OPOMBA: Vedno štejte, koliko kosov pene ste uporabili v rani. Količino pene in datum zamenjave 
obveze zabeležite na film (folijo) ali na posebno nalepko za količino pene (Foam Quantity Label), če je 
na voljo, in v kartoteko bolnika.

2. Ustrezno prilagodite tlak, tako da ustrezno spodbujate odstranjevanje presežka delcev in tekočine.

3. Pri naslednjih namestitvah obveze je treba peno rezati na vedno manjše kose, da se omogoči 
nadzorovana reaproksimacija robov rane.

OBVEZE IN FEKALNA INKONTINENCA

Zdravljenje s sistemom V.A.C.® je mogoče uporabiti v prisotnosti fekalne inkontinence. Zdravljenje 
s sistemom V.A.C.® lahko koristi številnim inkontinentnim bolnikom s sakrokokcigealnimi ali perinealnimi 
ranami. Potencialno uhajanje blata v obvezo rane je mogoče preprečevati in ga nadzorovati na več 
načinov.

• Razmislite o uporabi rektalnega zbiralnega sistema (kot je vrečka za blato) ali sistema za 
upravljanje fekalne inkontinence.

• Okoli rane namestite film (folijo) V.A.C.®, prilagodljivo zaščito kože ali drug kožni pripravek, ki bo 
pomagal preprečevati odstopanje obveze zaradi stika z blatom. Sloj bariere pomaga ustvariti 
pregrado med anusom in območjem, ki bi lahko prišel v stik z blatom.

Začetna namestitev pene, 
po kateri se uporabljajo 
vedno manjši kosi pene

Nadzorovana 
reaproksimacija robov 
rane omogoča postopno 
zapiranje

Doseženo je popolno 
zaprtje
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OBVEZOVANJE MAJHNIH RAN IN NAMESTITEV BLAZINICE 
SENSAT.R.A.C.™

Za rane, katerih velikost je manjša (< 4) od velikosti blazinice SensaT.R.A.C.™ se priporoča naslednji 
način namestitve obveze, da se zaščiti tkivo okoli rane in prepreči maceracija:

1. Pripravite območje okoli rane tako, da nanesete pripravek zaščitne kožne bariere in »uokvirite« 
rano s prosojnim filmom ali hidrokoloidno obvezo (slika 2).

2. Izrežite penasto obvezo tako, da boste lahko peno narahlo položili v rano, ne da bi prekrivala 
nepoškodovano kožo (slika 3).

OPOMBA: Pene ne režite nad rano, saj lahko vanjo zaidejo delci (slika 4). Peno zdrgnite ali obrežite 
(proč od mesta rane), da odstranite morebitne proste delce, ki bi lahko ob odstranjevanju obveze zašli 
v rano ali ostali v njej.

3. Peno narahlo položite v votlino rane tako, da se stika s celotno površino rane (slika 5). Penaste 
obveze ne potiskajte v rano na silo.

OPOMBA: Vedno štejte, koliko kosov pene ste uporabili v rani. Količino pene in datum zamenjave 
obveze zabeležite na film (folijo) ali na posebno nalepko za količino pene (Foam Quantity Label), če je 
na voljo, in v kartoteko bolnika.

4. Za prilagoditev velikosti blazinice SensaT.R.A.C.™ izrežite še en kos pene, ki bo dovolj velik, 
da bo segal 2–3 cm prek blazinice SensaT.R.A.C.™ (slika 6) in ga položite na peno v rani (slika 7). 
Poskrbite, da se pena ne razteza na zdravo kožo, ampak da je nameščena na izdelek, uporabljen 
za »uokvirjenje« rane, ki ščiti zdravo kožo (slika 8).

Slika 3 Slika 4Slika 1

Slika 5 Slika 6

Slika 2

Slika 7 Slika 8

Slika 9 Slika 10
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5. Obrežite film (folijo) V.A.C.® tako, da prekriva penasto obvezo za dodatnih 3–5 cm (slika 9).

6. Stisnite film (folijo) in vanj izrežite 2,5-centimetrsko luknjo (ne zareze). Luknja mora biti dovolj 
velika, da omogoča odstranjevanje tekočine in/ali izcedka. V peno ni treba zarezati.

7. Na večji kos pene namestite blazinico SensaT.R.A.C.™ (slika 10).

8. Film (folijo) blazinice SensaT.R.A.C.™ po potrebi zatesnite z dodatnim filmom (folijo).

9. Začnite zdravljenje.

OSKRBA KIRURŠKIH RAN

Obveze V.A.C.® GranuFoam™ je mogoče uporabiti na zaprtih kirurških ranah z namenom nadzora 
okolja kirurških ran, iz katerih po zapiranju s šivanjem ali spenjanjem še naprej odtekajo tekočine. 

Priprava mesta kirurške rane

1. Pred kirurškim posegom v skladu s protokolom ustanove obrijte ali spnite območje kirurškega 
posega, na katerega bo nameščena obveza, s čimer boste izboljšali pritrditev obveze in integriteto 
zatesnitve.

2. Takoj po kirurškem posegu očistite mesto namestitve v skladu z navodili zdravnika.

3. Mesto namestitve osušite s sterilno gazo. Zaradi zagotavljanja ustrezne pritrditve mora biti mesto 
namestitve pred namestitvijo obveze popolnoma suho. 

Drenažne cevke in pripomočki za lajšanje bolečin

Obveze sistema za zdravljenje V.A.C.® je dovoljeno uporabljati z drenažnimi cevkami in pripomočki 
za lajšanje bolečin, pri čemer pa obveza ne sme biti nameščena prek cevk na mestu, kjer te segajo 
iz kože. Kirurške drenaže je treba pod kožo speljati zunaj meja obveze, drenaža pa mora delovati 
neodvisno od sistema za zdravljenje V.A.C.®.

OPOMBA: Čeprav je sočasna uporaba kirurških drenaž s sistemom za zdravljenje V.A.C.® dovoljena, 
sistema ne smete uporabljati kot odvod ali zbiralnik za drenažo.
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Namestitev obveze na mesto kirurške rane

Izdelek Mere obveze
Potencialna skupna dolžina reza
6,35-cm trakov za obvezovanje

Največja dolžina kirurške rane

Majhna obveza V.A.C.® 
GranuFoam™

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

Srednja obveza V.A.C.® 
GranuFoam™

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

Velika obveza V.A.C.® 
GranuFoam™

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

Obveza XL V.A.C.® GranuFoam™ 60 x 30 x 1,5 cm 302,3 cm 297,2 cm

1. Izberite ustrezno obvezo.

2. Kožo okoli kirurške rane očistite v skladu s protokolom ustanove ali navodili zdravnika. 

3. Na območje okoli kirurške rane in približno 5,1 cm na vsaki strani nanesite zaščitno sredstvo/lepilo 
za kožo, da zagotovite integriteto zatesnitve obveze.

4. Zdravo kožo na obeh straneh šiva zaščitite s filmom (folijo) V.A.C.® ali hidrokoloidnim oziroma 
drugim prosojnim filmom (»uokvirite« šivano ali speto rano), pri čemer naj ostane šiv izpostavljen.

5. Po celotni dolžini kirurške rane namestite najmanj 7,6 cm širok nelepljivi sloj (tj. obvezo z oljno 
emulzijo, petrolejem ali silikonom). Segati mora najmanj 2,5 cm prek vsakega konca kirurške rane.

6. Obvezo V.A.C.® GranuFoam™ narežite na trakove, široke najmanj 6,3 cm. Trakovi naj bodo dovolj 
dolgi, da prekrivajo kirurško rano in segajo še najmanj 2,5 cm prek vsakega konca rane.

7. Trakove obveze V.A.C.® GranuFoam™ namestite po celotni dolžini nelepljivega sloja. Če uporabite 
več trakov, zagotovite, da se ti dotikajo med sabo, da je po celotni dolžini kirurške rane 
zagotovljen negativni tlak. Obveza V.A.C.® GranuFoam™ se ne sme dotikati zdrave kože.

8. Odrežite kos filma (folijo) V.A.C.® s širino najmanj 17,8 cm, da prekrije obvezo V.A.C.® GranuFoam™ 
in 3–5 cm zdrave kože. Dodatni trak filma (folije) lahko uporabite za prekrivanje robov in 
zagotavljanje zatesnitve.

9. Film (folijo) V.A.C® nežno namestite na obvezo V.A.C.® GranuFoam™ in nato ob straneh tako, 
da sega na zdravo kožo. 

OPOMBA: Da preprečite poškodbe kože okrog rane, med nameščanjem ne vlecite in ne raztezajte 
filma (folije) čez peno. 

10. Stisnite film (folijo) skupaj in vanj izrežite 2,5-cm luknjo (ne zareze). Luknja mora biti dovolj velika, 
da omogoča odstranjevanje tekočine in/ali izcedka. V peno ni treba zarezati.

11. Namestite blazinico SensaT.R.A.C.™. 

12. Začnite neprekinjeno zdravljenje s sistemom V.A.C.® s 125 mmg.
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4 - NADZOROVANJE ZDRAVLJENJA V.A.C.®

LAJŠANJE BOLEČIN

Bolniki, ki se zdravijo s sistemom V.A.C.®, bodo morda občutili zmanjšanje bolečine, ko se bo rana 
začela celiti. Nekateri bolniki pa bodo med zdravljenjem ali menjavanjem obvez čutili nelagodje. 
Uporabite preverjeno orodje za ocenjevanje bolečine v skladu s smernicami ustanove, ocene bolečine 
pred, med in po postopkih, povezanih z obvezami, pa dokumentirajte.

Dodatno razmislite o naslednjih strategijah:

• Če se bolnik pritožuje o nelagodju med zdravljenjem, razmislite o zamenjavi obveze z obvezo 
V.A.C.® WhiteFoam.

• Poskrbite, da bo bolnik med zdravljenjem prejemal ustrezne analgetike.

• Če bolnik med menjavo obveze potoži zaradi nelagodja, mu lahko pred menjavo daste 
zdravila, pod peno namestite vmesno nelepljivo obvezo (stran 23), za oskrbo rane uporabite 
obveze V.A.C.® WhiteFoam ali pa nelagodje blažite drugače po navodilih lečečega zdravnika.

• Nenadno povečanje ali spremembo značaja bolečine je treba raziskati.

TRAJANJE ZDRAVLJENJA

Trajanje zdravljenja je odvisno od cilja zdravljenja lečečega zdravnika, patologije rane, velikosti rane 
in oskrbe pridruženih motenj bolnika. Povprečno trajanje zdravljenja je 4–6 tednov; številne rane 
pa bodo morda primerne za kirurško zapiranje že v enem tednu. Če bolnik ni kandidat za kirurški 
poseg, se lahko zdravljenje s sistemom V.A.C.® uporablja daljše časovno obdobje, vse dokler je opazen 
zadovoljiv napredek.

KDAJ PREKINITI ZDRAVLJENJE S SISTEMOM V.A.C.®

Zdravljenje s sistemom V.A.C.® je treba prekiniti v naslednjih primerih:

• Dosežen je bil cilj zdravljenja. V nekaterih primerih bo to popolno zaprtje rane, v drugih pa je rano 
morda mogoče zapreti kirurško.

• Rana že en do dva zaporedna tedna ne kaže nobenega napredka in potencialne rešitve, ki bi 
lahko spodbudile celjenje rane, niso bile uspešne. Okoliščine se lahko pri posameznikih razlikujejo.

• Bolnik ne more ali noče upoštevati načrta za zdravstveno nego (morda ni mogoče doseči 
največjih prednosti).
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INDIKATORJI UČINKOVITEGA ZDRAVLJENJA S SISTEMOM V.A.C.®

• Prostornina izcedka se mora sčasoma zmanjšati.

• Rana lahko na videz spremeni barvo in postane bolj temno rdeča, saj zdravljenje s sistemom V.A.C.® 
spodbuja perfuzijo rane.

• Barva izcedka se lahko spremeni s serozne v serosangvinozno in med zdravljenjem z negativnim 
tlakom je morda mogoče opaziti tudi nekaj sangvinoznega ali krvavega odtekanja. To je zaradi 
mehanizma delovanja zdravljenja s sistemom V.A.C.®, ki pomaga spodbujati perfuzijo. Sprememba 
v značilnostih drenaže rane je lahko povezana z motnjo kapilarnih brstičev granulacijskega tkiva. 
Če se med zdravljenjem s sistemom V.A.C.® nenadoma pojavi aktivna ali močna krvavitev 
ali je v cevki oziroma zbiralniku videti svetlo rdečo kri, zdravljenje s sistemom V.A.C.® 
takoj prekinite, izvedite vse potrebno za zaustavitev krvavitve in takoj poiščite zdravniško 
pomoč.

• Med nadaljevanjem aktivnega stanja zdravljenja bi se morale mere rane začeti zmanjševati. 
Tedensko je treba izvajati in dokumentirati meritve ran v skladu s protokolom ustanove, da se 
lahko izvedeta primerjava in učinkovita ocena celjenja. Vsak teden bi moralo biti opazno 
enakomerno zmanjševanje mer ran. Če tega ni mogoče opaziti, je treba takoj izvesti celovito 
oceno in ukrepe za odpravljanje težav (glejte spodnji razdelek Minimalne spremembe 
velikosti ran). Sistemi za zdravljenje InfoV.A.C.® in V.A.C.Ulta™ ponujajo orodja za slikanje ran in 
dokumentiranje njihovih mer.

• Ko začne v rani nastajati granulacijsko tkivo, bi morala biti na robovih rane vidna rast novih 
epitelijskih celic.

INDIKATORJI NEUČINKOVITEGA ZDRAVLJENJA

Vsak teden bi moralo biti opazno enakomerno zmanjševanje mer ran. Če tega ni mogoče opaziti, 
je treba takoj izvesti celovito oceno in ukrepe za odpravljanje težav (glejte spodaj).

MINIMALNE SPREMEMBE V VELIKOSTI RAN

Če en do dva zaporedna tedna ni sprememb rane ali so te zelo majhne in vzrok za to niso bolnikovo 
neupoštevanje navodil, tehnika in osnovne pridružene motnje, je lahko koristno naslednje:

• Prepričajte se, da bolnik prejema ustrezno razbremenitev tlaka. Bolnik z ishiadično razjedo morda 
predolgo sedi.

• Pri plitkih ranah peno obrežite tako, da je nekoliko manjša od robov rane, saj boste s tem 
spodbudili migracijo epitelijskih celic navznoter. Ne dovolite, da bi se robovi ran med zdravljenjem 
s sistemom V.A.C.® zavijali navzdol.

• Izvedite »terapevtski premor« tako, da zdravljenje s sistemom V.A.C.® prekinete za 1–2 dneva, nato 
ga nadaljujte.

• Spremenite nastavitve zdravljenja z neprekinjenega na zdravljenje s prekinitvami/DPC ali obratno.
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• Preverite, ali so v rani uporabljeni drugi izdelki, ki bi lahko potencialno zavirali dovajanje 
negativnega tlaka v rano.

• Pri ranah, ki niso primerne za zdravljenje s prekinitvami/DPC, kot so kanali ali rane z veliko količino 
izcedka, prilagodite nastavitve tlaka (na take, ki so še znosne).

• Ocenite prehransko stanje in po potrebi dodajte prehranske dodatke. 

• Preverite števec ur zdravljenja in se prepričajte, da se dejansko število ur prejetega zdravljenja 
ujema s številom priporočenih ur zdravljenja (22 ur na dan). Če je število ur zdravljenja manjše 
od 22 na dan, preverite, zakaj je prišlo do primanjkljaja, in popravite okoliščine. 

• Ocenite okužbo rane v skladu s protokolom ustanove ali navodili zdravnika. Po naročilu zdravnika 
odvzemite mikrobiološko kulturo ali izveditebiopsijo in ustrezno zdravite. 

POSLABŠANJE RANE

Če je rana dobro napredovala od ene menjave obveze do druge, nato pa se je na hitro poslabšala, 
razmislite o naslednjih ukrepih in po potrebi prosite za pomoč/strokovno mnenje specialista:

• Preverite dnevnik zgodovine zdravljenja, če je na voljo na enoti za zdravljenje, in se prepričajte, 
da se dejansko število ur prejetega zdravljenja ujema s številom priporočenih ur zdravljenja (22 ur 
na dan). Če je število ur zdravljenja manjše od 22 na dan, preverite, zakaj je prišlo do primanjkljaja, 
in popravite okoliščine.

• Poiščite mesta manjšega uhajanja zraka tako, da poslušate s stetoskopom oziroma prisluhnete, 
ali se sliši piskajoč zvok, ali tako, da premikate roko po robovih obveze, pri čemer hkrati nežno 
pritiskajte nanjo. Sistemi za zdravljenje ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® in V.A.C.Ulta™ ponujajo detektor 
puščanja Seal Check™, ki zagotavlja zvočne in vizualne namige glede lokacije puščanja. Po potrebi 
zalepite. Pri tem ne nanašajte več kot dveh slojev filma (folije).

• Med menjavami obvez rano bolj temeljito očistite.

• Ocenite, ali so prisotni znaki in simptomi okužbe; če so, jih ustrezno zdravite.

• Obvezo pogosto menjavajte, najmanj na 48 ur.

• Preglejte rano in jo po potrebi očistite. Očistite robove rane, če so videti neaktivni ali uvihani, 
saj lahko to zavira nastajanje granulacijskega tkiva in migracijo epitelijskih celic prek sprejemljivega 
ležišča rane.

• Ocenite, ali je prisoten osteomielitis; če je, ga ustrezno zdravite.
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SPREMEMBE BARVE RANE

Če se pri oceni rane ugotovi temno razbarvanje:

• Izključite mehansko poškodbo. Preverite, ali je bil prisoten prekomeren tlak na rano, preveč pene 
v rani ali nategnjen film (folija) prek pene. Ne pozabite, da je treba film (folijo) razviti prek pene; 
ne smete ga nategniti prek nje.

• Zmanjšujte tlak v korakih po 25 mmHg.

• Ugotovite, ali bolnik jemlje antikoagulante; če jih, preverite zadnje laboratorijske vrednosti 
koagulacije. 

• Stanjšajte debelino pene, preden namestite obvezo, da ne bi bila pena preveč natlačena v rano, 
oziroma razmislite o uporabi tanke obveze V.A.C.® GranuFoam™.

Če je rana videti bela, prekomerno vlažna ali macerirana:

• Preverite števec ur zdravljenja in se prepričajte, da se dejansko število ur prejetega zdravljenja 
ujema s številom priporočenih ur zdravljenja. Ugotovite, zakaj je prišlo do primanjkljaja, 
pri zdravljenju in popravite okoliščine.

• Prostornina izcedka bi se morala postopoma zmanjševati, ko zunajcelični delci dosežejo ravnovesje. 
Dlje časa trajajoče velike količine izcedka so lahko znak okužbe ali drugih zapletov in bi jih moral 
oceniti zdravnik, ki je zdravljenje predpisal.

• Ugotovite, ali je prisotna skrita okužba.

• Če se odtekanje povečuje, povečujte tlak v korakih po 25 mmHg.

• Ugotovite, ali je prišlo do puščanja zatesnitve, ki morda preprečuje učinkovito odstranjevanje izcedka.

• Ocenite tehniko obvezovanja.

• Ocenite, ali je potrebna premostitev blazinice SensaT.R.A.C.™ stran od rane.

• Zaščitite okoliško tkivo s filmom (folijo) V.A.C.® ali hidrokoloidom.

• Izolirajte drenažo rane od kože okoli rane (za podrobnejše informacije glejte stran 14).

• Ugotovite, ali je bolnik ustrezno razbremenjen in ali je prisotna možnost zunanjega pritiska na 
rano/obvezo, ki bi lahko potiskal izcedek iz rane na kožo okoli rane. 
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NEPRIJETEN VONJ RAN

Rane, zdravljene s sistemom V.A.C.® lahko imajo neprijeten vonj zaradi pene in tekočin iz ran, ki vsebujejo 
bakterije in beljakovine. Vrsta prisotnih bakterij in beljakovin je lahko odgovorna za vrsto in moč vonja.

• Med vsako menjavo obveze je treba rano obvezno temeljito očistiti, da se zmanjšata nalaganje 
bakterij in neprijeten vonj.

• Če po temeljitem čiščenju rana še vedno zaudarja, je lahko to znak okužbe.

• Neprijeten vonj lahko zelo zmanjša zbiralnik V.A.C.® z gelom Isolyser®.

• Zaradi nadzora vonja bo morda treba zbiralnik pogosteje zamenjati.

• Če ugotovite, da je vir neprijetnega vonja enota za zdravljenje V.A.C.®, prekinite uporabo te enote 
za zdravljenje ter se obrnite na zastopnika družbe KCI in ga prosite za zamenjavo.
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5 - PODROBNEJŠE INFORMACIJE O RAZLIČNIH RANAH

AKUTNE/TRAVMATSKE RANE/POVRHNJE IN GLOBOKE DERMALNE 
OPEKLINE

Zdravljenje s sistemom V.A.C.® lahko uporabite za nego bolnikov z akutnimi travmatskimi ranami, 
vključno s povrhnjimi in globokimi dermalnimi opeklinami ter ortopedskimi ranami.

Spodnje priporočene nastavitve lahko pomagajo zdravniku izbrati razpon zdravljenja glede na vrsto 
rane in navodila lečečega zdravnika. Izbrani razponi se uporabljajo kot vodilo, ki temelji na pogostih 
nastavitvah za posamezno vrsto rane. Pogoji za posameznega bolnika se lahko razlikujejo. Glede 
nastavitev za vsakega posameznega bolnika se posvetujte z lečečim zdravnikom.

Cilji:

• spodbujanje nastajanja granulacijskega tkiva

• spodbujanje perfuzije

• odstranjevanje tekočin, izcedka in okuženega materiala

• pomoč pri prijetju režnja ali kožnega presadka

Tabela 5.1: Priporočene nastavitve za akutne/travmatske rane/povrhnje in globoke 
dermalne opekline

Klinična načela

• Zdravljenje s sistemom V.A.C.® se lahko uporablja po čiščenju rane za pomoč pri odstranjevanju 
okuženega materiala in spodbujanje nastajanja granulacijskega tkiva.

• Zdravljenje s sistemom V.A.C.® se lahko uporablja v prisotnosti ortopedskega materiala (glejte razdelek 
Ortopedski material na strani 32). Zdravniki morajo pri opazovanju kakovosti granulacijskega 
tkiva upoštevati zdravstveno/negovalno presojo in biti pozorni na vsakršen znak okužbe, ki bi lahko 
nakazoval na osnovni osteomielitis. V takih primerih se posvetujte z lečečim zdravnikom.

• Kite, vezi, krvne žile, organe in živce (vitalne strukture) je treba pred izvajanjem zdravljenja 
s sistemom V.A.C.® popolnoma prekriti in zaščititi. Najučinkovitejšo zaščito zagotavlja prekritje 
z mišičnim režnjem ali drugo debelo plastjo naravnega tkiva. Če to ni mogoče, uporabite 
nelepljivo obvezo (stran 23).

Začetni 
cikel

Naslednji 
cikel

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
WhiteFoam

Interval menjavanja 
obvez*

Neprekinjeno 
prvih 48 ur

Za nadaljevanje 
zdravljenja 
razmislite
o zdravljenju
s prekinitvami/
DPC (5 min VKL./
2 min IZKL.)

125 mmHg 125–175 mmHg, 
zvišajte za večje 
odtekanje

Vsakih 48–72 ur, pri
okuženih ranah ne manj
kot 3-krat tedensko: 
Ocenite, ali je potrebno 
pogostejše menjavanje 
obvez

* Glejte informacije o menjavanju obvez v navodilih za uporabo, priloženih obvezam V.A.C.®.
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• Peno V.A.C.® je mogoče namestiti neposredno prek vpojne ali nevpojne mrežice ali nepoškodovane 
mišične ovojnice. Obveze V.A.C.® ne nameščajte prek izpostavljenih krvnih žil, organov, živcev ali kit. 
 
Če se med zdravljenjem s sistemom V.A.C.® nenadoma pojavi aktivna ali močna 
krvavitev ali je v cevki oziroma zbiralniku videti svetlo rdečo kri, zdravljenje s sistemom 
V.A.C.® takoj prekinite, izvedite vse potrebno za zaustavitev krvavitve in takoj poiščite 
zdravniško pomoč.

• Pri ranah z veliko količino izcedka razmislite o povečanju ciljnega tlaka za 25–75 mmHg, dokler se 
količina odtekanja ne zmanjša. Tako boste zagotovili ustrezno odstranjevanje tekočine in ohranili 
integriteto zatesnitve obveze V.A.C.®.

• Pri bolnikih, ki občutijo nelagodje ali pri katerih se uporablja obveza V.A.C.® WhiteFoam ali pri 
katerih rana vsebuje kanale/izdolbine, oziroma pri režnjih in presadkih se priporoča stalna 
uporaba neprekinjenega zdravljenja.

• Pri rani z osteomielitisom ne smete začeti zdravljenja s sistemom V.A.C.®, dokler ni iz rane temeljito 
odstranjeno vso nekrotično, neaktivno tkivo, vključno z okuženo kostjo (če je potrebno), in ni bilo 
začeto ustrezno zdravljenje z antibiotiki.

• Pri akutnih ranah z izpostavljeno kostjo ali zlomi se sme sistem V.A.C.® uporabljati za 
odstranjevanje tekočine in lahko odstranjuje sekundarni okužen material iz travmatske rane.

OPOMBA: Zdravo kost zaščitite z enim slojem nelepljivega materiala (stran 23).

• Tlak za obvezo V.A.C.® WhiteFoam mora biti nastavljen najmanj na 125 mmHg ali več, če bolnik to 
dobro prenaša.

• Uporaba obveze V.A.C.® GranuFoam™ se priporoča za travmatske rane z velikim primanjkljajem tkiva.
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DEHISCIRANE RANE

Zdravljenje s sistemom V.A.C.® je primerno za zdravljenje različnih velikih in majhnih ran, povezanih 
s pooperativnimi zapleti. V takih primerih zdravljenje rane praviloma zajema ustrezno kirurško čiščenje 
in po potrebi antibiotik, takoj za tem pa uporabo zdravljenja s sistemom V.A.C.®.

Te priporočene nastavitve lahko pomagajo zdravniku izbrati ustrezen razpon zdravljenja glede na 
vrsto rane in navodila lečečega zdravnika. Izbrani razponi se uporabljajo kot vodilo, ki temelji na 
pogostih nastavitvah za posamezno vrsto rane. Pogoji za posameznega bolnika se lahko razlikujejo. 
Glede nastavitev za vsakega posameznega bolnika se posvetujte z zdravnikom.

Cilji

• uporaba nadzorovanega, lokaliziranega negativnega tlaka, ki pomaga vleči skupaj robove ran

• zagotovitev zaprtega vlažnega okolja za celjenje rane

• spodbujanje perfuzije

• odstranjevanje tekočin, izcedka in okuženega materiala

Tabela 5.3: Priporočene nastavitve za kirurške dehiscirane rane

Klinična načela za dehiscirane rane

• Izberite ustrezno vrsto penaste obveze na podlagi značilnosti rane in cilja zdravljenja. 
(Glejte tabelo 1.2 na strani 22).

• Zdravljenje s sistemom V.A.C.® lahko uporabite v kombinaciji z zadrževalnimi šivi, vendar je na 
splošno pomembno, da imate dostop in obvežete celotno rano pod in med šivi.

• Če se obveza V.A.C.® ne sesede, razmislite o namestitvi filma (folije) V.A.C.® prek sosednjih 
drenažnih (predrtih) mest.

• Spremljajte značilnosti in količino izcedka iz rane ter o morebitnih večjih spremembah obvestite 
lečečega zdravnika.

• Namestitev in velikost pene je kritičnega pomena za optimalne rezultate ter doseganje obratne 
ekspanzije tkiva. Glejte razdelek Reaproksimacija roba rane in tehnika obvezovanja (stran 33).

• Če je v ležišču rane vidno črevo, je najbolje povleči večji omentum navzdol prek vidnega črevesa, 
če je to mogoče, nato pa nadaljevati zdravljenje s sistemom V.A.C.® kot običajno. Če večji omentum 
ni na voljo, lahko kirurg prek črevesa namesti mrežico. Če peno V.A.C.® namestite na črevo, ki ga 
prekriva mrežica, lahko na črevesu nastane granulacijsko tkivo in lahko pride do zaraščanja.

Začetni 
cikel

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
WhiteFoam

Interval menjavanja 
obvez*

Neprekinjeno 
med trajanjem 
zdravljenja

125 mmHg 125–175 mmHg, 
zviševanje

Vsakih 48–72 ur, pri
okuženih ranah ne manj
kot 3-krat tedensko: 
Ocenite, ali je potrebno 
pogostejše menjavanje 
obvez

* Glejte informacije o menjavanju obvez v navodilih za uporabo, priloženih obvezam V.A.C.®.
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• Peno V.A.C.® je mogoče namestiti neposredno prek sintetične mrežice na trebušnih ranah brez 
izpostavljenih notranjih organov in lahko spodbuja rast granulacijskega tkiva na strukturah pod 
mrežico, ki se razteza skozi mrežico v ležišče rane.

• Zdravljenje s sistemom V.A.C.® je lahko pomembno orodje pri oskrbi ran na prsnem košu. Zaradi 
vitalnih struktur v prsni votlini je treba biti pri zdravljenju s sistemom V.A.C.® izjemno skrben in 
previden.

• Površinske rane na prsnem košu so tiste, pri katerih je prsni koš stabilen in nepoškodovan ter ni 
prisotne okužbe na kosteh. Te rane se zdravi v skladu z navodili za dehiscirane rane.

• Pri bolnikih z globokimi ranami na prsnem košu (tj. bolnikih z vnetjem mediastinuma ali okužbo 
rane na prsnem košu) mora menjavo obveze nadzorovati ali izvesti glavni zdravnik ali kirurg 
specialist, po možnosti kardiovaskularni kirurg.

• Pred uporabo zdravljenja s sistemom V.A.C.® pri bolniku z globoko rano na prsnem košu 
preberite in upoštevajte varnostne informacije (strani 7–16), še posebno opozorilo glede 
krvavitve na strani 9.

• Za rane na prsnem košu se na začetku priporoča nastavitev najnižjega negativnega tlaka. 
Napredovanje do ciljnega tlaka zdravljenja, če ga bolnik prenaša, skrbno spremljajte.

• Pri bolnikih z nestabilno prsnico se ves čas zdravljenja priporoča uporaba neprekinjenega 
zdravljenja, ki pomaga stabilizirati steno prsnega koša. To pomaga vleči skupaj robove rane in 
zagotavlja učinek »opornice«, kar lahko bolniku omogoči večjo mobilnost in večje ugodje.

• Pri drugih ranah na prsnem košu in trebuhu, ki niso dehiscirane, bo morda mogoče doseči boljše 
rezultate z zdravljenjem s prekinitvami/DPC, ko so ravni izcedka stabilne in kadar je glavni cilj 
ustvariti granulacijsko tkivo.

MREŽASTI PRESADKI

Zdravljenje s sistemom V.A.C.® morda ni primerno za namestitev prek nekaterih izdelkov, ki ustvarijo 
bariero, ki onemogoča odstranjevanje tekočine. Pred uporabo zdravljenja s sistemom V.A.C.® se 
posvetujte s proizvajalcem izdelka. 

Obvezo V.A.C.® namestite takoj po namestitvi presadka in začnite zdravljenje čim prej. Kadar 
uporabljate obveze V.A.C.® GranuFoam™, je treba neposredno prek presadka/tkiva namestiti nelepljivo 
obvezo (stran 23). Na splošno je treba po presaditvi nadaljevati z istimi nastavitvami tlaka, kot so 
bile uporabljene za pripravo sprejemnega ležišča pred presaditvijo. Uporabiti je treba neprekinjeno 
zdravljenje, ki zagotavlja stalno oporo.

Te priporočene nastavitve lahko pomagajo zdravniku izbrati ustrezen razpon zdravljenja glede na 
vrsto rane in navodila lečečega zdravnika. Izbrani razponi se uporabljajo kot vodilo, ki temelji na 
pogostih nastavitvah za posamezno vrsto rane. Pogoji za posameznega bolnika se lahko razlikujejo. 
Glede nastavitev za vsakega posameznega bolnika se posvetujte z lečečim zdravnikom.
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Cilji

• odstranjevanje tekočine

• zaščita okolja rane (npr. zmanjšanje strižnih sil) 

• zagotovitev opore in stabilnosti kožnih presadkov (razcepljenih presadkov in  
presadkov polne debeline)

• pomoč pri prijetju režnjev in kožnih presadkov

Tabela 5.4: Priporočene nastavitve za mrežaste presadke in dermalne nadomestke

Priporočeni postopek namestitve obveze V.A.C.® po presaditvi:

1. Izberite eno plast nelepljive obveze (stran 23) (ni potrebno, če uporabljate obvezo V.A.C.® WhiteFoam).

2. Nelepljivi material odrežite na velikost območja presadka plus najmanj 1 cm roba (tj. da sega 
najmanj 1 cm prek spetega območja) in ga namestite prek presadka.

3. Obvezo V.A.C.® GranuFoam™ odrežite na isto velikost kot nelepljivi material in jo nežno položite 
prek nelepljivega sloja. 

OPOMBA: Za fiksiranje kožnih presadkov se lahko uporabi tudi obveza V.A.C.® WhiteFoam. 
Če uporabljate obvezo V.A.C.® WhiteFoam, nelepljiva obveza (stran 23) ni potrebna. Obvezo 
V.A.C.® WhiteFoam odrežite na velikost območja presadka plus 1 cm roba.

4. Namestite film (folijo) V.A.C.® v skladu z navodili za uporabo, priloženimi obvezi. 

5. Namestite blazinico SensaT.R.A.C.™ in cevko.

6. Negativni tlak nastavite na želeno raven, kot je označeno v tabeli 5.4.

7. V prvih 24 urah zdravljenja s sistemom V.A.C.® po presaditvi je mogoče pričakovati več odtekanja 
v cevki in zbiralniku, za tem pa se odtekanje običajno zelo zmanjša. Velika količina odvedene 
tekočine v cevki po presaditvi je lahko znak zapleta pod peno. Če opazite kakršne koli znake 
okužbe, odstranite obvezo V.A.C.® in ocenite rano.

Začetni 
cikel

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
GranuFoam™*

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
WhiteFoam

Interval menjavanja 
obvez

Neprekinjeno 
med trajanjem 
zdravljenja

75–125 mmHg 125 mmHg, zvišajte 
za večje odtekanje

Pri uporabi ene ali druge 
pene obvezo odstranite po 
4–5 dneh (pred odstranitvijo 
se mora količina odtekanja 
zmanjšati)

* Če bolnik pri višjem tlaku ves čas občuti bolečine, se lahko na območjih, ki ne bodo podvržena strižnim silam, uporabi tlak 75 mmHg. Na zelo 
konturiranih območjih, kjer so prisotne strižne sile, se lahko uporabi tlak 125 mmHg. Višji tlak lahko pomaga držati presadek trdneje na mestu.
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PRELEŽANINE

Pri zdravljenju globokih preležanin (stopenj 3 in 4) lahko zdravljenje s sistemom V.A.C.® uporabite kot 
dokončno zdravljenje ali za optimiziranje ležišča rane pred kirurškim zapiranjem.

Te priporočene nastavitve lahko pomagajo zdravniku izbrati ustrezen razpon zdravljenja glede na 
vrsto rane in navodila lečečega zdravnika. Izbrani razponi se uporabljajo kot vodilo, ki temelji na 
pogostih nastavitvah za posamezno vrsto rane. Pogoji za posameznega bolnika se lahko razlikujejo. 
Glede nastavitev za vsakega posameznega bolnika se posvetujte z lečečim zdravnikom.

Cilji

• spodbujanje nastajanja granulacijskega tkiva

• spodbujanje perfuzije

• zagotovitev zaprtega vlažnega okolja za celjenje rane

• pomoč pri uravnavanju okolja rane

Tabela 5.5: Priporočljive nastavitve za preležanine

Klinična načela

• Pri vseh bolnikih je treba izvesti podrobno zdravstveno in prehransko oceno ter rešiti vse 
dejavnike, ki bi lahko vplivali na etiologijo in/ali zdravljenje, še posebno zagotovitev ustrezne 
prehrane in ustrezno razbremenitev pritiska.

• Zdravljenje s sistemom V.A.C.® ni orodje za čiščenje rane in ni nadomestilo za učinkovito kirurško 
čiščenje rane in/ali druge oblike čiščenja ran.

• Če bolnikova koža ne prenaša pogostih menjav obvez, morda ni potrebno odstraniti celotnega 
filma (folije). Namesto tega obrežite film (folijo) okoli pene, odstranite peno, sperite rano v skladu 
z navodili zdravnika ter zamenjajte peno in rano zatesnite z dodatnim kosom filma (folije). Film 
(folija) V.A.C.® na območju okoli rane lahko pustite nameščen do naslednje menjave obveze.

• Več slojev folije V.A.C.® lahko upočasni prenos hlapov vlage, kar lahko poveča nevarnost maceracije, 
še posebno pri majhnih ranah, na spodnjih okončinah ali na predelih, ki prenašajo težo.

• Pri nameščanju cevke V.A.C.® je treba paziti, da se prepreči poškodbe in/ali pritisk, še posebno nad 
kostnimi štrlinami; razmislite o premostitvi (stran 28).

Začetni 
cikel

Naslednji 
cikel

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
WhiteFoam

Interval menjavanja 
obvez*

Neprekinjeno 
prvih 48 ur

Za nadaljevanje 
zdravljenja 
razmislite 
o zdravljenju 
s prekinitvami/
DPC (5 min VKL./
2 min IZKL.)

125 mmHg 125–175 mmHg, 
zvišajte za večje 
odtekanje

Vsakih 48–72 ur, pri
okuženih ranah ne manj
kot 3-krat tedensko: 
Ocenite, ali je potrebno 
pogostejše menjavanje 
obvez

* Glejte informacije o menjavanju obvez v navodilih za uporabo, priloženih obvezam V.A.C.®.
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OSKRBA BOLNIKA S PRELEŽANINAMI Z UPORABO ZDRAVLJENJA S SISTEMOM V.A.C.® 

Niezgoda et al (2006). The effective management of pressure ulcers. Advances in Skin and Wound Care. 
Zvezek 19, dodatek 1, stran 6.

• Ocena bolnika in rane
• Ustrezne preiskave in 

posveti
• Zdravljenje okužbe

• prehrana
• nadzor sistemske okužbe
• izobraževanje
• organizacija virov in negovalcev
• korekcija etiologij

a. razbremenitveni tlak
b. zmanjševanje strižnih sil/trenja
c. nadzor vlage
d. nadzor spastičnosti

Razmislek o dodatni optimizaciji

Odstranitev 
nekrotičnega 

tkiva

Začetek tekoče 
optimizacije 

gostitelja

Stopnji III in IVRazvrstitevStopnji I in II

Začetek 
standardnega 

zdravljenja 
(smernice 

NPUAP, WOCN, 
EPUAP, AHCPR)

Bolnik je kandidat za kirurški poseg Značilnosti 
bolnika in rane so 

ugodne za 
zdravljenje s 

sistemom V.A.C.®

Značilnosti 
bolnika in rane so 

neugodne za 
zdravljenje s 

sistemom V.A.C.®

Začetek 
standardnega 

zdravljenja 
(smernice NPUAP, 

WOCN, EPUAP, 
AHCPR)

Bolnik je 
optimiziran

Ni 
optimizirano

Začetek 
zdravljenja

V.A.C.®

Kirurško 
zdravljenje

Zdravljenje V.A.C.® 
(pridobivanje časa)

Ponovna ocena 
po 2 tednih

Bolnik je 
optimiziran

Še ni 
optimizirano

Nadaljevanje 
zdravljenja

s sistemom V.A.C.®

Ponovna ocena 
po 2 tednih

Nadaljevanje 
zdravljenja

s sistemom V.A.C.®

Nadaljevanje 
zdravljenja 

V.A.C.® po oceni 
po 2 tednih

Izboljšanje rane

Potencial za 
zmanjšanje 
kirurškega 
postopka

Potencial za 
celjenje rane 

brez kirurškega 
posega

Ni izboljšanja Zaceljena rana Izboljšanje rane
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RAZJEDE NA DIABETIČNIH STOPALIH

Zdravljenje s sistemom V.A.C.® se vedno pogosteje uporablja pri zdravljenju razjed na diabetičnih stopalih.

Te priporočene nastavitve lahko pomagajo zdravniku izbrati ustrezen razpon zdravljenja glede 
na vrsto rane in navodila lečečega zdravnika. Izbrani razponi se uporabljajo kot vodilo, ki temelji na 
pogostih nastavitvah za posamezno vrsto rane. Pogoji za posameznega bolnika se lahko razlikujejo. 
Glede nastavitev za vsakega posameznega bolnika se posvetujte z lečečim zdravnikom.

Cilji

• spodbujanje nastajanja granulacijskega tkiva

• spodbujanje perfuzije

• zagotovitev zaprtega vlažnega okolja za celjenje rane

• pomoč pri uravnavanju okolja rane

Tabela 5.6: Priporočene nastavitve za razjede na diabetičnih stopalih

Klasifikacijski sistem za diabetična stopala univerze v Teksasu

Začetni 
cikel

Naslednji 
cikel

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
WhiteFoam

Interval menjavanja 
obvez*

Neprekinjeno 
prvih 48 ur

Za nadaljevanje 
zdravljenja 
razmislite
o zdravljenju
s prekinitvami/
DPC (5 min VKL./
2 min IZKL.)

50–125 mmHg** 125–175 mmHg, 
zvišajte za večje 
odtekanje

Vsakih 48–72 ur, pri
okuženih ranah ne manj
kot 3-krat tedensko: 
Ocenite, ali je potrebno 
pogostejše menjavanje 
obvez

* Glejte informacije o menjavanju obvez v navodilih za uporabo, priloženih obvezam V.A.C.®.

** Bolje je uporabiti višji tlak znotraj navedenega razpona ciljnega tlaka. Če bolnik tega ne prenaša dobro, lahko uporabite nižji tlak, vendar se 
prepričajte, da se izvaja aktivno odstranjevanje izcedka.

Klasi�kacijski sistem za diabetična stopala univerze v Teksasu ponuja podrobno kategorizacijo, ki zajema 
okužbo in ishemijo.

Stopnja Razred 0 Razred I Razred II

To je zajeto kot referenca za algoritem za zdravljenje diabetičnega stopala na naslednji strani. Obstajajo še drugi klasi�kacijski sistemi za 
razjede na diabetičnih stopalih, ki jih je mogoče uporabiti, na primer Wagnerjev.

Razred III

A

B

C

D

Tveganje pri stopalu 
pred razjedami ali po 
razjedah za nastanek 
dodatnih razjed

Prisotnost 
okužbe

Prisotnost 
ishemije

Prisotnost 
ishemije in 
okužbe

Površinska razjeda, 
pri kateri ni zajeta 
kita, ovojnica ali kost

Prisotnost 
okužbe

Prisotnost 
ishemije

Prisotnost 
ishemije in 
okužbe

Razjeda, ki prodira 
do kite ali sklepne 
ovojnice

Prisotnost 
okužbe

Prisotnost 
ishemije

Prisotnost 
ishemije in 
okužbe

Razjeda, ki prodira 
do kosti

Prisotnost 
okužbe

Prisotnost 
ishemije

Prisotnost 
ishemije in 
okužbe
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ZDRAVLJENJE RAZJEDE NA DIABETIČNEM STOPALU (DFU) S SISTEMOM V.A.C.®†

† Uporabljeno z dovoljenjem. Prilagojeno na podlagi naslednjega prispevka: 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, dodatek junija 2006, str. 23.
*Kompleksni DFU = > razred UT 1; lahko zajema tudi razred 1, če pri bolniku ni uspelo ustrezno zdravljenje, kot je določeno v priporočilih.
**Od julija 2007 proizvajalec priporoča interval menjave obvez vsakih 48–72 ur, ne manj kot 3-krat tedensko; ocenite primeren razpored menjave obvez.
***Od julija 2007 proizvajalec priporoča interval menjave obvez vsakih 48–72 ur, ne manj kot 3-krat tedensko. Okužene rane je treba pogosto in zelo 
skrbno preverjati. Pri takšnih ranah je treba obveze menjati tudi pogosteje kot na 48 do 72 ur; pogostost menjave obvez je treba določiti na osnovi 
neprestanega ocenjevanja stanja rane in klinične slike bolnika in ne na osnovi določenega razporeda.
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KLINIČNA NAČELA ZA RAZJEDE NA DIABETIČNIH STOPALIH

• Kot pri vsakem zdravljenju razjed na diabetičnih stopalih je tudi tukaj uspeh odvisen od natančne 
diagnoze in zdravljenja osnovne bolezni v kombinaciji z učinkovitim čiščenjem neaktivnega tkiva.

• Razbremenitev je bistvenega pomena za uspešno zdravljenje razjed na diabetičnih stopalih.

• Zgodnje odkrivanje in takojšnje zdravljenje okužbe je bistvenega pomena za preprečevanje 
zapletov. Pri bolnikih s sladkorno boleznijo je to morda težko, saj so lahko klasični znaki, kot so 
bolečina, eritem, toplota in gnojenje, morda odsotni ali zmanjšani.

• Razmislite o posebnih tehnikah obvezovanja (glejte razdelek Rane na stopalih, strani 31–32).

VENSKE RAZJEDE

Zdravljenje s sistemom V.A.C.® je mogoče uspešno uporabiti pri zdravljenju venskih razjed.

Te priporočene nastavitve lahko pomagajo zdravniku izbrati ustrezen razpon zdravljenja glede na 
vrsto rane in navodila lečečega zdravnika. Izbrani razponi se uporabljajo kot vodilo, ki temelji na 
pogostih nastavitvah za posamezno vrsto rane. Pogoji za posameznega bolnika se lahko razlikujejo. 
Glede nastavitev za vsakega posameznega bolnika se posvetujte z lečečim zdravnikom.

Cilji

• zmanjševanje edema

• spodbujanje perfuzije

• odstranjevanje izcedka iz rane

• spodbujanje nastajanja granulacijskega tkiva

• zagotovitev zaprtega vlažnega okolja za celjenje rane

Tabela 5.7: Priporočene nastavitve za venske razjede

Pri zdravljenju venskih razjed se pogosto predpiše uporaba kompresijskih oblačil ali povojev na 
recept. Zdravljenje osnovne patologije teh razjed je pomembno in ni kontraindicirano pri uporabi 
zdravljenja s sistemom V.A.C.®. Bodite previdni in zagotovite, da uporaba zdravljenja s sistemom V.A.C.® 
pod kompresijskimi oblačili ali povoji ne bo povzročila točk pritiska, ki bi lahko privedle do nelagodja 
bolnika ali poškodb tkiva. Blazinice SensaT.R.A.C.™ ne nameščajte pod nobeno vrsto kompresijskega 
oblačila ali povoja. Pod takšna oblačila ali povoje namestite obveze V.A.C.®.

Začetni 
cikel

Naslednji 
cikel

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
WhiteFoam

Interval 
menjavanja obvez*

Neprekinjeno 
zdravljenje

Neprekinjeno 
zdravljenje 
(rane
z močnim 
izcedkom)

125–175 mmHg** 150–175 mmHg Vsakih 48–72 ur, pri
okuženih ranah ne manj
kot 3-krat tedensko: 
Ocenite, ali je potrebno 
pogostejše menjavanje 
obvez

* Glejte informacije o menjavanju obvez v navodilih za uporabo, priloženih obvezam V.A.C.®.

** Glejte razdelek o navpični namestitvi premostitvenih obvez in ranah z zmernim do močnim izcedkom v navodilih 
za uporabo premostitvenih obvez V.A.C.® GranuFoam™/ V.A.C.® GranuFoam™ XG.
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KRONIČNE RANE

Zdravljenje s sistemom V.A.C.® lahko uporabite kot dokončno zdravljenje ali za optimiziranje ležišča 
rane pred kirurškim zapiranjem.

Te priporočene nastavitve lahko pomagajo zdravniku izbrati ustrezen razpon zdravljenja glede na 
vrsto rane in navodila lečečega zdravnika. Izbrani razponi se uporabljajo kot vodilo, ki temelji na 
pogostih nastavitvah za posamezno vrsto rane. Pogoji za posameznega bolnika se lahko razlikujejo. 
Glede nastavitev za vsakega posameznega bolnika se posvetujte z lečečim zdravnikom.

Cilji

• spodbujanje nastajanja granulacijskega tkiva

• spodbujanje perfuzije

• zagotovitev zaprtega vlažnega okolja za celjenje rane

• pomoč pri uravnavanju okolja rane

Tabela 5.8: Priporočljive nastavitve za kronične rane

Klinična načela

• Pri kroničnih ranah, pri katerih je diagnoza negotova, se priporoča izvedba biopsije tkiva za 
histološko preiskavo ali drugega dokončnega testiranja.

• Pomembno je, da se identificira morebitno osnovno etiologijo in uporabi ustrezne ukrepe proti 
procesom osnovne bolezni.

• Za kronične rane je lahko koristno agresivno čiščenje mehkega tkiva, s katerim se odstrani 
morebitne epitelijske celice, ki so morda migrirale prek površine rane, sinusnega trakta ali kanala.

• Pri nameščanju cevke V.A.C.® je treba paziti, da se prepreči dodatne poškodbe in/ali pritisk, 
še posebno nad kostnimi štrlinami.

• Če bolnikova koža ne prenaša pogostih menjav obvez in je film (folija) okoli rane nepoškodovan, 
lahko odrežete film (folijo) okoli pene, odstranite peno, očistite rano v skladu z navodili ter 
zamenjajte peno in film (folijo). Film (folijo) na območju okoli rane lahko pustite nameščen do 
naslednje menjave obveze.

OPOMBA: Več slojev filma (folije) V.A.C.® lahko upočasni prenos hlapov vlage, kar lahko poveča 
nevarnost maceracije, še posebno pri majhnih ranah, na spodnjih okončinah ali na predelih, 
ki prenašajo težo.

Začetni 
cikel

Naslednji 
cikel

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
WhiteFoam

Interval menjavanja 
obvez*

Neprekinjeno 
prvih 48 ur

Za nadaljevanje 
zdravljenja 
razmislite
o zdravljenju
s prekinitvami/
DPC (5 min VKL./
2 min IZKL.)

50–125 mmHg** 125–175 mmHg, 
zvišajte za večje 
odtekanje

Vsakih 48–72 ur, pri
okuženih ranah ne manj
kot 3-krat tedensko: 
Ocenite, ali je potrebno 
pogostejše menjavanje 
obvez

* Glejte informacije o menjavanju obvez v navodilih za uporabo, priloženih obvezam V.A.C.®.

** Bolje je uporabiti višji tlak znotraj navedenega razpona ciljnega tlaka. Če bolnik tega ne prenaša dobro, lahko uporabite nižji tlak, vendar se 
prepričajte, da se izvaja aktivno odstranjevanje izcedka.
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REŽNJI

Zdravljenje s sistemom V.A.C.® se uporablja pri bolnikih z režnjem takoj po operaciji, da se zagotovi 
opora, ki ohranja položaj tkiv.

Te priporočene nastavitve lahko pomagajo zdravniku izbrati ustrezen razpon zdravljenja glede na 
vrsto rane in navodila lečečega zdravnika. Izbrani razponi se uporabljajo kot vodilo, ki temelji na 
pogostih nastavitvah za posamezno vrsto rane. Pogoji za posameznega bolnika se lahko razlikujejo. 
Glede nastavitev za vsakega posameznega bolnika se posvetujte z lečečim zdravnikom.

Cilji

• zagotavljanje opore in stabilnosti režnja

• pomoč pri zaščiti okolja rane

• odstranitev tekočin in izcedka

• pomoč pri prijetju režnja

Tabela 5.9: Priporočljive nastavitve za režnje

Klinična načela

• Pri velikih, debelih režnjih razmislite o uporabi višjega tlaka, da se zagotovi opora za reženj.

• Kadar je treba oceniti, ali so na režnju prisotni znaki ishemije ali okužbe in je treba reženj 
pregledovati med zdravljenjem, prerežite obvezo V.A.C.® GranuFoam™ na pol, preden jo 
namestite, nato namestite film (folijo) v trakovih tako, da je en trak neposredno nad območjem, 
kjer se stikata polovici pene. Z odstranitvijo tega traka filma (folije) lahko zdravnik nežno razpre 
peno in pregleda tkivo pod njo. Po pregledu režnja vrnite kosa pene nazaj na svoje mesto, 
zatesnite rano z dodatnim kosom filma (folije) in nadaljujte zdravljenje.

Začetni 
cikel

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
GranuFoam™

Ciljni tlak pri 
obvezi V.A.C.® 
WhiteFoam

Interval menjavanja 
obvez

Neprekinjeno med 
trajanjem zdravljenja

125–150 mmHg 125–175 mmHg, 
zvišajte tlak pri 
zdravljenju, če želite 
povečati odtekanje

Obvezo odstranite 72 ur 
po operaciji. V primeru 
zapletov ali okuženih ran 
ocenite, ali je potrebno 
pogostejše menjavanje 
obvez.
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UPORABA OBVEZ ZA REŽNJE Z ZDRAVLJENJEM S SISTEMOM V.A.C.® 

1. Reženj prišijte na mesto, pri čemer uporabite približno za eno tretjino manj šivov kot običajno. Večji 
razmaki bodo omogočili odstranjevanje tekočine med šivi med zdravljenjem s sistemom V.A.C.®.

2. Na zdrav epidermis nad režnjem in na nasprotno stran šiva namestite en sloj filma (folije) V.A.C.® ali 
druge pol-zatesnitvene bariere, kot je hidrokoloidna obveza ali obveza s paropropustnim lepilnim 
filmom (slika 1). Nad izpostavljeni šiv namestite en sloj nelepljive obveze (stran 23) (slika 2).

3. Če se iz sprejemnega ležišča izloča močan izcedek, odrežite tanek trak obveze V.A.C.® WhiteFoam 
(slika 3) in ga namestite pod reženj, med šive, za odvajanje tekočine iz notranjosti režnja. 
Zagotovite, da sta obvezi V.A.C.® WhiteFoam in V.A.C.® GranuFoam™ v neposrednem stiku.

4. Izberite ustrezno velikost obveze V.A.C.® GranuFoam™, ki bo prekrila celoten reženj (slika 4), 
vključno s šivom, in še območje 2–3 cm okoli režnja. Zdrava koža na območju, ki ga prekriva 
pena, mora biti zaščitena (2. korak zgoraj).

5. Pripravite film (folijo) V.A.C.® in ga namestite prek pene. Namestite blazinico SensaT.R.A.C.™ in jo 
povežite s cevko zbiralnika.

6. Začnite zdravljenje z nastavitvijo »Neprekinjeno«, kot je navedeno v tabeli 5.9.

7. Film (folijo) V.A.C.® je treba odstraniti tako, da jo vlečete postrani, da ne bi dvignili režnja.

Slika 2 Slika 3 Slika 4Slika 1

delno zatesnitvena 
bariera nelepljiva Tampon V.A.C.® WhiteFoam V.A.C.® GranuFoam™
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ENTERIČNA FISTULA

V določenih okoliščinah lahko zdravljenje s sistemom V.A.C.® pomaga spodbujati zdravljenje ran 
z enterično fistulo. Pri izvajanju zdravljenja s sistemom V.A.C.® ran, pri katerih je prisotna enterična 
fistula, je priporočljivo pridobiti podporo specializiranega zdravnika. Zdravljenje s sistemom V.A.C.® ni 
priporočljivo oziroma zasnovano za upravljanje ali zadrževanjeizločka iz fistule, ampak kot pomoč pri 
zdravljenju rane v fistuli in okoli nje.

Cilj zdravljenja je odvisen od tega, ali je fistula, ki se zdravi, akutna ali kronična.

• Pri akutni fistuli je cilj spodbujati zdravljenje rane in omogočiti zapiranje akutne enterične fistule.

• Pri kronični fistuli se enterokutano fistulo loči od okoliške ali sosednje trebušne rane in na rano 
se namesti sistem za zdravljenje V.A.C.®. Izloček iz fistule se odvaja v drug zadrževalni sistem. 
To bolniku zagotovi čas za stabilizacijo in omogoči, da se rana dovolj zaceli, da jo je nato mogoče 
zapreti s kirurškim posegom.

Zdravljenje fistule

Izbira akutnega kandidata

• Enterična �stula
• Akutna tvorba: ni znakov epitelijskih celic/rasti na 

ustju �stule
• Odprtina �stule mora biti dobro vidna in dostopna
• NPO (nič skozi usta)
• TPN (v celoti parentalna prehrana)
• Minimalna do zmerna količina izločka
• Izloček je redek do rahlo viskozen

Izbira kroničnega kandidata

• Enterična �stula – nekirurški kandidat
• Kronična tvorba: znaki epitelijskih celic/rasti 

(stomatizacija)
• Ustje �stule mora biti dobro vidno in dostopno
• NPO (nič skozi usta)
• TPN (v celoti parentalna prehrana)
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Navodila za enterično fistulo

I. Akutna enterična fistula znotraj rane (kompleksna)

1. Prekrijte ustje fistule z 2–3 sloji gaze na osnovi petroleja.

2. Trebušno rano temeljito sperite in očistite v skladu z navodili zdravnika ali protokolom ustanove.

3. Z ustja fistule odstranite sloje gaze na osnovi petroleja.

4. Prekrijte ustje fistule z enim slojem nelepljivega materiala (stran 23).

5. Vsa območja izpostavljenega črevesa ali drugih organov prekrijte z več sloji nelepljivega materiala 
(stran 23).

6. Odrežite kos obveze V.A.C.® WhiteFoam takšne velikosti, da bo za 1–2 cm večji od ustja fistule. 
Kos obveze V.A.C.® WhiteFoam namestite neposredno na nelepljivi material na ustju fistule. Pena 
mora segati 1–2 cm prek ustja fistule.

7. Odrežite obvezo V.A.C.® GranuFoam™ in jo nežno namestite na preostalo rano. Poskrbite, 
da bo obveza V.A.C.® GranuFoam™ v neposrednem stiku z obvezo V.A.C.® WhiteFoam. Obvezo 
V.A.C.® GranuFoam™ lahko namestite tudi neposredno prek obveze V.A.C.® WhiteFoam.

8. Izrežite ustrezno velikost filma (folije), da boste lahko prekrili celotno penasto obvezo in tudi 
3–5 cm roba okoli nje, ter ga namestite.

9. Na filmu (foliji) NEPOSREDNO nad mestom ustja fistule izrežite 2,5-cm okroglo luknjo.

10. Namestite blazinico SensaT.R.A.C.™.

11. Uporabite negativni tlak 125 mmHg oziroma v skladu z navodili zdravnika.

12. Ves čas zdravljenja uporabljajte način neprekinjenega zdravljenja.

Slika 1 Slika 2

Slika 3

Slika 4 Slika 5

Ustje 
�stule

nelepljiva 
obveza

nelepljiva 
obveza

Obveza 
V.A.C.® 
GranuFoam™

Obveza 
V.A.C.® 
WhiteFoam

Blazinica 
Sensa-
T.R.A.C.™

Film 
(folija) 
V.A.C.®

Blazinica 
Sensa-
T.R.A.C.™
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13. Če je po uporabi negativnega tlaka v cevki opazen izloček:

a. 20–30 minut povečujte tlak v korakih po 25 mmHg in nato preverite prisotnost izločka.

b. Če je izloček še vedno prisoten, še naprej povečujte tlak (do največ 200 mmHg), dokler ga 
v cevki ni več mogoče opaziti.

c. Če po izvedbi vseh ukrepov v cevko še vedno odteka izloček, odstranite obvezo za 
zdravljenje s sistemom V.A.C.® in razmislite o ponovni namestitvi. Morda bo treba namestitev 
obveze ponoviti večkrat, preden boste odkrili učinkovit postopek namestitve.

d. Zgodnji znak aproksimacije fistule je zmanjšanje količine izločka.

e. Če nikakor ne odkrijete uspešnega postopka, bo treba razmisliti o alternativnem načinu 
zdravljenju bolnika.

II. Kronična enterična fistula – metoda z uporabo vrečke

1. Prekrijte ustje fistule z 2–3 sloji gaze na osnovi petroleja.

2. Trebušno rano temeljito sperite in očistite v skladu z navodili zdravnika ali protokolom ustanove.

3. Z ustja fistule odstranite sloje gaze na osnovi petroleja.

4. Okoli ustja fistule ovijte gazo na osnovi petroleja, s čimer boste ločili izloček od rane. Če ne uporabljate 
gaze na osnovi petroleja, razmislite o uporabi pektinskih obročkov, ki lahko ločijo izloček od rane.

5. Namestite kos gaze, velik 2 x 2, prek ustja fistule, da bo začasno absorbiral izloček med začetno 
uporabo zdravljenja s sistemom V.A.C.®.

6. Vsa območja izpostavljenega črevesa ali drugih organov prekrijte z več sloji nelepljivega materiala 
(stran 23).

7. Odrežite obvezo V.A.C.® GranuFoam™ in jo nežno namestite na preostalo rano. Pene NE SMETE 
namestiti prek ustja fistule ali prek izdelkov.

8. Prek celotne trebušne obveze namestite film (folijo).

9. Na mesto v bližini rane, vendar ne tik poleg fistule, namestite blazinico SensaT.R.A.C.™.

10. Začnite zdravljenje s sistemom V.A.C.®, pri čemer poskrbite za ohranjanje zatesnitve.

11. Na filmu (foliji) označite mesto ustja fistule.

12. Izklopite negativni tlak in počakajte, da se stisnjena pena znova razširi.

13. Na filmu (foliji) neposredno nad gazo velikosti 2 x 2 in ustjem fistule previdno izrežite odprtino.

14. Odstranite gazo velikosti 2 x 2, s čimer boste razkrili kronično fistulo.

15. Na film (folijo) namestite pregradni obroček ali hidrokoloidno pasto, ki jo je mogoče oblikovati, 
in sicer v krogu okoli ustja fistule. Nežno pritisnite film (folijo) okoli fistule, da zatesnite pregradni 
obroček ali hidrokoloidno pasto, ki jo je mogoče oblikovati. S tem boste spodbudili učinkovito 
zatesnitev in izolacijo izločka od okoliške rane.
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16. Začnite zdravljenje s sistemom V.A.C.® s tlakom 100–125 mmHg oziroma v skladu z navodili 
zdravnika. Opazujte kompresijo pene.

17. Prek izpostavljene fistule in predhodno nameščenega obročka oziroma paste v skladu z navodili 
namestite ostomijski pripomoček ali vrečko za fekalno inkontinenco po izbiri.

18. Poskrbite, da bo pripomoček dobro nameščen in konec pripomočka ustrezno zatesnjen.

19. Ves čas zdravljenja uporabljajte način neprekinjenega zdravljenja.

20. Spremljajte dovajanje in odvajanje.

21. Če je mogoče, bolnika poučite, da bo osebje opozoril, kadar je treba sprazniti zbiralnik V.A.C.®. 
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6 - DODATNE INFORMACIJE O ZDRAVLJENJU 
S SISTEMOM V.A.C.®

ZDRAVLJENJE S SISTEMOM V.A.C.® IN HIPERBARIČNA KISIKOVA 
TERAPIJA (HBO)

Kadar bolniki, zdravljeni s sistemom V.A.C.®, prejemajo redne hiperbarične kisikove terapije, lahko 
zdravstveni direktor za področje hiperbarične komore odobri odklop enote za zdravljenje V.A.C.® in 
zbiralnika od cevke, tako da spremembe tlaka v komori vstopijo v cevke in obvezo. V takih primerih 
se priporoča uporaba naslednjega postopka:

OPOMBA: Premostitvena obveza V.A.C.® GranuFoam™ vsebuje dodatne sintetične materiale, ki bi lahko 
predstavljali tveganje med hiperbarično kisikovo terapijo.

1. Enote za zdravljenje V.A.C.® ne vnašajte v hiperbarično kisikovo komoro. Enota za zdravljenje V.A.C.® 
ni zasnovana za uporabo v takšnem okolju in lahko v takem okolju povzroči požar. Glejte 
razdelek Hiperbarična kisikova terapija (stran 13).

2. Po odklopu enote za zdravljenje V.A.C.® od obveze/zbiralnika med hiperbaričnim zdravljenjem 
a) zamenjajte obvezo V.A.C.® z drugim materialom, združljivim s HBO, ali b) upoštevajte spodnja 
navodila po korakih.

3. Pred odklopom zaprite sponko cevke obveze in sponko cevke zbiralnika. Odklopite cevko obveze 
s cevke zbiralnika. 

4. Odprite sponko na cevki obveze in jo prekrijte s suho gazo. Cevke na blazinici SensaT.R.A.C.™ med 
hiperbaričnim zdravljenjem ne smete speti ali zapreti s pokrovčkom.

OPOZORILO: Obveza V.A.C.® naj ne bo nikoli nameščena več kot dve 
uri brez vklopljenega zdravljenja s sistemom V.A.C.®. Če je sistem 
izklopljen več kot dve uri, odstranite nameščeno obvezo in rano 
namočite. Potem namestite novo obvezo V.A.C.® iz zaprte sterilne 
embalaže in ponovno začnite zdravljenje s sistemom V.A.C.® ali 
uporabite katero drugo obvezo, na primer mokro ali vlažno gazo, 
če to za nujne primere predpiše lečeči zdravnik.

5. Po hiperbarični kisikovi terapiji znova povežite enoto za zdravljenje V.A.C.® in nadaljujte zdravljenje. 
Preverite, ali na obvezi pušča zrak, ter se prepričajte, da je zatesnitev še vedno brezhibna.
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OBVEZE V.A.C.® IN DIAGNOSTIČNO SLIKANJE

• Pri rentgenskem slikanju, magnetni resonanci, fluoroskopiji ali testih z barvili morata odločitev 
glede odstranitve obveze sprejeti radiolog, radiološki tehnik in/ali lečeči zdravnik.

OPOMBA: FDA je obvestila zdravstvene delavce o tem, da lahko rentgenski žarki, uporabljeni 
med preiskavami CT, povzročijo okvaro nekaterih vsajenih in zunanjih elektronskih medicinskih 
pripomočkov. Večina bolnikov z elektronskimi medicinskimi pripomočki prestane slikanja CT brez 
vsakršnih neželenih posledic. Vendar pa je agencija prejela manjše število poročil o neželenih učinkih, 
pri katerih je slikanje CT morda povzročilo motnje elektronskih medicinskih pripomočkov, vključno 
s srčnimi spodbujevalniki, defibrilatorji, nevrostimulatorji ter vsajenimi in zunanjimi črpalkami za 
dovajanje zdravil. FDA nadaljuje preiskavo zadeve in v sodelovanju s proizvajalcem ozavešča skupnost 
zdravstvenih delavcev.

• Pri diagnostičnih postopkih obstaja možnost pojava sence na območju rane.

• Pri vseh teh postopkih je obveze in pritrjeno cevko varno pustiti nameščene.

• Obveza V.A.C. GranuFoam Silver® (kadar je uporabljena) vsebuje kovinske srebrove delce, ki lahko 
pri nekaterih vrstah slikanja poslabšajo ločljivost.

ZDRAVLJENJE S SISTEMOM V.A.C.® IN MAGNETNORESONANČNO 
SLIKANJE (MRI)

Kadar je treba pri bolnikih, zdravljenih s sistemom V.A.C.® izvesti MRI, je treba upoštevati naslednje 
posebne pogoje:

• Enote za zdravljenje V.A.C.® ni varno uporabljati v območju MR. Enote za zdravljenje 
V.A.C.® ne vnašajte v okolje MR (glejte razdelek Magnetnoresonančno slikanje, strani 12–13).

• Vnos enote za zdravljenje V.A.C.® v aktivno okolje MR lahko povzroči telesno poškodbo 
bolnika ali negovalca oziroma poškodbo opreme.

• Obveze V.A.C.® lahko v območju, kjer poteka slikanje MR, ostanejo nameščene na bolniku 
in običajno predstavljajo minimalno tveganje, pod pogojem, da se delovanje sistema za 
zdravljenje V.A.C.® ne prekine za dlje kot dve uri.

• Obveza V.A.C.® GranuFoam™, obveza V.A.C.® WhiteFoam, blazinica SensaT.R.A.C.™ in cevke ne 
vsebujejo kovinskih komponent, ki bi jih bilo treba pred MRI odstraniti.

• Ni znano, da bi obveza V.A.C. GranuFoam Silver® predstavljala kakršno koli nevarnost 
v okolju MR (glejte razdelek Magnetnoresonančno slikanje, strani 12–13).

• Zdravnik ali radiolog se lahko zaradi možnosti senčenja odloči odstraniti obvezo V.A.C.® pred 
slikanjem območja, na katerem je prisotna rana.
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NAROČANJE SISTEMA ZA ZDRAVLJENJE V.A.C.®

Za naročilo vseh sistemov za zdravljenje V.A.C.® je potreben nalog zdravnika. Za avtorizacijo plačnika je 
treba navesti naslednje podatke:

• Ime izdelka: zdravljenje s sistemom KCI V.A.C.®, brez nadomestkov

• Natančno mesto in vrsta rane, ki se jo bo zdravilo

• Mere rane

• Navodila za predhodna zdravila

• Navodila za čiščenje rane (čistilno sredstvo, običajna fiziološka raztopina itd.)

• Nastavitve zdravljenja (tj. s prekinitvami/DPC ali neprekinjeno)

• Nastavitve tlaka v mmHg

• Intervali menjavanja obvez

• Obveze, ki jih je treba uporabiti (tj. obveza V.A.C.® GranuFoam™, obveza V.A.C. GranuFoam Silver®, 
določene posebne obveze ali obveza V.A.C.® WhiteFoam)

• Dopolnilne obveze, ki jih je treba uporabiti (nelepljivi materiali (stran 23) ali drugo)

Več informacij in zahtevani obrazci za avtorizacijo posameznih plačnikov so na voljo na spletnem 
mestu www.kci-medical.com.
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PREMEŠČANJE BOLNIKOV MED KRAJI ZDRAVLJENJA

• Načrtovanje odpusta se začne takoj, ko je bolnik sprejet v bolnišnico. Ko se pri bolniku začne 
zdravljenje s sistemom V.A.C.®, se pri osebi, ki načrtuje odpust/vodi primer, pozanimajte, ali je 
bolnik kandidat za premestitev v okolje z manj zahtevno oskrbo z zdravljenjem V.A.C.®.

• Nalogom za premestitev ali odpust priložite napotke za zdravljenje s sistemom V.A.C.®, kot je 
navedeno v prejšnjem razdelku.

• Na odpustnici navedite trenutne mere rane in stanje rane.

• Ob premestitvi bolnika se bo pred odpustom zagotovila enota za zdravljenje V.A.C.® oziroma se 
bo dostavila na lokacijo, kjer se bo nadaljevala poakutna oskrba bolnika.

• Nove enote ni mogoče dostaviti bolniku, dokler tega ne odobri zavarovalnica ali ustanova.

• Če enota za poakutno zdravljenje s sistemom V.A.C.® ni na voljo za odpust in bo zdravljenje 
prekinjeno več kot dve uri, pred odpustom odstranite obveze za zdravljenje s sistemom V.A.C.®. 
Namestite nadomestno obvezo, na primer mokro ali vlažno obvezo, ki je odobrena za uporabo 
v ekstremnih primerih, dokler ne bo zagotovljena nova enota za zdravljenje V.A.C.® in ustrezno 
usposobljeno osebje pripravljeno za zagotavljanje dolgotrajne nege bolnika.

• Enote za zdravljenje V.A.C.® ne smete dati bolniku ob odpustu, če zdravnik ni prepričan, da bo 
na voljo ustrezno usposobljeno osebje. Obveze za zdravljenje s sistemom V.A.C.® je treba 
odstraniti in namestiti nadomestno obvezo, dokler ne bo izvajalec zdravstvenih storitev zagotovil 
usposobljenega osebja in ne bo dostavljena enota za zdravljenje V.A.C.®.

• Za informacije o premestitvi bolnikov v domačo oskrbo glejte razdelek Preden predpišete 
zdravljenje s sistemom V.A.C.® za domačo oskrbo (stran 16) v teh smernicah.

• Če potrebujete pomoč, se obrnite na zastopnika družbe KCI.

INFORMACIJE ZA STIK Z DRUŽBO KCI

Če imate vprašanja ali dodatne informacije se obrnite na lokalnega zastopnika družbe KCI. Obiščite 
naše spletno mesto na naslovu www.kci-medical.com. Če je potrebna nujna zdravstvena pomoč, 
pokličite lokalno številko za klic v sili.
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7 - POTROŠNI MATERIAL ENOTE ZA ZDRAVLJENJE V.A.C.® 
IN SISTEMA SENSAT.R.A.C.™
OSNOVNI MATERIAL ZA ZDRAVLJENJE S SISTEMOM V.A.C.®

Referenčni vodnik za potrošni material V.A.C.®

Obveze V.A.C.®
Vsebina pakiranja*

Majhna obveza V.A.C.® GranuFoam™
1 obveza V.A.C.® GranuFoam™ (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 �lm (folija),
1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275051/10
M8275051/5

Srednja obveza V.A.C.® GranuFoam™
1 obveza V.A.C.® GranuFoam™ (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 �lma (foliji),
1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275052/10
M8275052/5

Velika obveza V.A.C.® GranuFoam™
1 obveza V.A.C.® GranuFoam™ (26 x 15 x 3,2 cm), 2 �lma (foliji),
1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275065/5
Zelo velika obveza V.A.C.® GranuFoam™
1 obveza V.A.C.® GranuFoam™ (60 x 30 x 1,5 cm), 5 �lmov (folij),
1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275053/10
M8275053/5

Majhna obveza V.A.C. GranuFoam Silver®
1 obveza V.A.C. GranuFoam Silver® (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 �lm (folija),
1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275098/10
M8275098/5

Srednja obveza V.A.C. GranuFoam Silver®
1 obveza V.A.C. GranuFoam Silver® (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 �lma (foliji),
1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275096/10
M8275096/5

* Speci�kacije se lahko spremenijo brez obvestila. Za aktualen katalog izdelkov se obrnite na družbo KCI.

Majhna obveza V.A.C.® Simplace™
2 spiralni obvezi V.A.C.® GranuFoam™ (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 �lma (foliji) 3M™
Tegaderm™, 1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

Srednja obveza V.A.C.® Simplace™
2 spiralni obvezi V.A.C.® GranuFoam™ (14,5 x 17 x 1,75 cm), 3 �lmi (folije) 3M™
Tegaderm™, 1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

Majhna obveza V.A.C.® Simplace™ EX
2 spiralni obvezi V.A.C.® GranuFoam™ (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 trakova �lma (foliji) 
V.A.C.®, 1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

Srednja obveza V.A.C.® Simplace™ EX
2 spiralni obvezi V.A.C.® GranuFoam™ (14,5 x 17 x 1,75 cm), 2 lepilna trakova in 1 �lm 
(folija) V.A.C.®, 1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275040/10
M8275040/5

M8275046/5

M8275045/5

M8275044/5

Premostitvena obveza V.A.C.® GranuFoam™
1 penasta obveza (6 x 17 x 1,9 cm), 1 premostitvena obveza GranuFoam™ (67 cm) z 
integrirano blazinico SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 perforiran �lm (folija) s 5 
perforiranimi lepilnimi trakovi, 1 ravnilo za enkratno uporabo

Premostitvena obveza V.A.C.® GranuFoam™ XG
2 spiralni obvezi V.A.C.® GranuFoam™, 1 premostitvena obveza GranuFoam™ (67 cm) 
z integrirano blazinico SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 �lm (folija), 1 perforiran �lm 
(folija) s 5 perforiranimi lepilnimi trakovi, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275042/10
M8275042/5

M8275041/10
M8275041/5

Velika obveza V.A.C. GranuFoam Silver®
1 obveza V.A.C. GranuFoam Silver® (26 x 15 x 3,2 cm), 2 �lma (foliji),
1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275099/10
M8275099/5

Številke delov/
št. obvez na 
škatlo
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OSNOVNI MATERIAL ZA ZDRAVLJENJE S SISTEMOM V.A.C.® (nadalj.)

Referenčni vodnik za potrošni material V.A.C.®

Obveza za dlan V.A.C.® GranuFoam™
1 obveza V.A.C.® GranuFoam™ v obliki dlani z ločili prstov,
1 zatesnitvena vrečka, 1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275064/5

Obveza za peto V.A.C.® GranuFoam™
1 penasta obveza, 2 konturirani obvezi, 4 lepilni trakovi,
1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275074/5

Majhna obveza V.A.C.® WhiteFoam (samo pena)
1 obveza iz polivinil-alkoholne pene (10 x 7,5 x 1 cm)

M6275033/10

Majhna obveza V.A.C.® WhiteFoam
1 obveza iz polivinil-alkoholne pene (10 x 7,5 x 1 cm), 1 �lm (folija),
1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275068/10
M8275068/5

M8275067/10
M8275067/5

Velika obveza V.A.C.® WhiteFoam (samo pena)
1 obveza iz polivinil-alkoholne pene (10 x 15 x 1 cm)

M6275034/10

Velika obveza V.A.C.® WhiteFoam
1 obveza iz polivinil-alkoholne pene (10 x 15 x 1 cm), 1 �lm (folija),
1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

Okrogla obveza V.A.C.® GranuFoam™
1 perforirana obveza V.A.C.® GranuFoam™ (s premerom 12,7 cm),
1 �lm (folija), 1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275075/10
M8275075/5

Tanka obveza V.A.C.® GranuFoam™
1 perforirana obveza V.A.C.® GranuFoam™ (26 x 16 x 1,6 cm),
2 �lma (foliji), 1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s priključkom, 1 ravnilo za enkratno uporabo

M8275081/10
M8275081/5

Obveze V.A.C.®
Vsebina pakiranja*

* Speci�kacije se lahko spremenijo brez obvestila. Za aktualen katalog izdelkov se obrnite na družbo KCI.

Številke delov/
št. obvez na 
škatlo
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OSNOVNI MATERIAL ZA ZDRAVLJENJE S SISTEMOM V.A.C.® (nadalj.)

Referenčni vodnik za potrošni material V.A.C.®

Y-priključek V.A.C.®
Omogoča priključitev več obvez hkrati na eno enoto za zdravljenje V.A.C.®

M6275069/10
M6275069/5

Pokrovček za cevke V.A.C.®
Zaščiti konec cevke zbiralnika

M6275066/10
M6275066/5

Samo blazinica SensaT.R.A.C.™
1 blazinica SensaT.R.A.C.™ s cevko, sponko in priključkom M8275057/5

Film (folija) V.A.C.®
1 zatesnitveni �lm (folija) (30,5 x 26 cm)

M6275009/10

Pripomočki za sistem V.A.C.®
Vsebina pakiranja*

Številke delov/
št. obvez na 
škatlo

* Speci�kacije se lahko spremenijo brez obvestila. Za aktualen katalog izdelkov se obrnite na družbo KCI.
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OSNOVNI MATERIAL ZA ZDRAVLJENJE S SISTEMOM V.A.C.® (nadalj.)

Referenčni vodnik za potrošni material V.A.C.®

Velika obveza V.A.C. 1000-mililitrski zbiralnik ATS® z gelom**
1 zbiralnik, cevka, sponka in priključek

300-mililitrski zbiralnik ActiV.A.C.® z gelom
1 zbiralnik, cevka, sponka in priključek

M8275058/10
M8275058/5

Velika obveza V.A.C. 300-mililitrski zbiralnik Freedom® z gelom
1 zbiralnik, cevka, sponka in priključek

1000-mililitrski zbiralnik InfoV.A.C.® z gelom**
1 zbiralnik, cevka, sponka in priključek

M8275093/5

Velika obveza V.A.C. 500-mililitrski zbiralnik ATS® z gelom
1 zbiralnik, cevka, sponka in priključek

Velika obveza V.A.C. 500-mililitrski zbiralnik ATS® brez gela
1 zbiralnik, cevka, sponka in priključek

500-mililitrski zbiralnik InfoV.A.C.® z gelom
1 zbiralnik, cevka, sponka in priključek

M8275063/10
M8275063/5

500-mililitrski zbiralnik InfoV.A.C.® brez gela
1 zbiralnik, cevka, sponka in priključek

M8275071/10
M8275071/5

M6275093/5

320058/10
320058/5

M6275063/10
M6275063/5

M6275071/10
M6275071/5

Zbiralniki V.A.C.®
Vsebina pakiranja*

* Speci�kacije se lahko spremenijo brez obvestila. Za aktualen katalog izdelkov se obrnite na družbo KCI.
** 1000-mililitrski zbiralnik je primeren samo za uporabo s sistemom Acute Care (v bolnišnici).

Številke delov/
št. obvez na 
škatlo
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Platnica vsebuje 10 % PCW (popotrošnikih odpadkov)
Natisnjeno s sojinimi črnili
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