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GIRIŞ
Vacuum Assisted Closure® (V.A.C.®) Terapi, hasta bakımını iyileştirmeye yardımcı olmak üzere
klinisyenin yara iyileştirme yöntemine kolayca entegre edilebilecek gelişmiş bir yara iyileştirme
tedavisidir. Bu gelişmiş yara iyileştirme teknolojisi; mikro işlemci kontrollü terapi üniteleri, özel
pansumanlar ve haftanın 7 gün 24 saati erişime açık bir teknik destek ile bir arada sunulmaktadır.
V.A.C.® Terapi platformu bir dizi ürün içerir: ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom®,
V.A.C.Ulta™ ve V.A.C Via™ Negatif Basınçlı Yara Terapi Sistemleri. Bu entegre yara yönetim sistemleri
yara yatağını kapanmaya hazırlayarak, ödemi azaltarak, granülasyon dokusu oluşumunu ve
perfüzyonunu destekleyerek ve eksuda ve enfeksiyöz materyalleri temizleyerek yara iyileşmesini
desteklemek amacıyla negatif basınç (vakum) uygulayacak şekilde tasarlanmıştır.
V.A.C.® Terapi Sisteminin bileşenleri negatif basınçlı yara terapisinin uygulanmasını ve faydalarını
optimize eden entegre bir ürün olarak çalışır. Açık gözenekli retiküle poliüretan köpük
(V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman‚ V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman) veya polivinil alkol köpük
(V.A.C.® WhiteFoam Pansuman) yaraya uyacak şekilde kesilir, ardından yapışkan bant ile üzeri kapatılır.
Köpüğün açık hücreleri, negatif basıncın yara yüzeyi boyunca eşit dağılmasını sağlarken, hortum
biriken sıvıları V.A.C.® Kanistere aktarır. Yazılım kontrollü terapi ünitesi, yara yatağına negatif basınç
uygular. Kullanıcı her bir hastanın yara türüne ve ihtiyaçlarına bağlı olarak terapi ünitesinde sürekli
veya aralıklı tedaviyi veya Dinamik Basınç Kontrolü (DPC) tedavisini seçebilir. SensaT.R.A.C.™ (Terapötik
Düzenleyici Tam Bakım) teknolojisi hedef basıncı uygular, izler ve korumaya yardımcı olur ve sinyalleri
terapi ünitesine iletir. V.A.C.® Terapi Sisteminin güvenlik özellikleri; hortum tıkanıklıklarını, tam veya
eksik kanisteri, etkin olmayan tedaviyi, düşük pil düzeyini, pansuman yalıtımındaki sızıntıları işaret eden
alarmları ve ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® ve V.A.C.Ulta™ Terapi Sistemi modellerindeki düşük basınç alarmını
kapsamaktadır.
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Bu yönergelerde V.A.C. VeraFlo™ Terapi modu (topikal solüsyonların instilasyonu)
kullanılırken dikkat edilmesi gereken KCI V.A.C.Ulta™ Terapi Sistemine özel uygulama
prosedürleri veya klinik konular ele alınmamaktadır. V.A.C. VeraFlo™ Terapinin
uygulanmasıyla birlikte kullanım hakkında kılavuz bilgiler için KCI Temsilcinizle iletişime
geçin ve ürüne özel kullanım talimatlarına ve etiketlere başvurun.
Bu yönergelerde açık abdomen yönetimi (ABThera™ Aktif Abdominal Terapi Sistemi)
için KCI’nin Negatif Basınçlı Terapi (NBT) cihazına özel uygulama prosedürleri veya klinik
konular ele alınmamaktadır. Kılavuz bilgiler için KCI Temsilcinizle iletişime geçin ve ürüne
özel kullanım talimatlarına ve etiketlere başvurun.
V.A.C.® TERAPI KULLANILIRKEN UNUTULMAMASI GEREKENLER

•
•

Hastanın / yaranın V.A.C.® Terapiye uygun bir aday olduğundan emin olun.

•
•

Tanının doğruluğundan emin olun ve altta yatan ve ilişkili tüm komorbiditeleri ele alın.

•

V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanlarını veya V.A.C.® WhiteFoam Pansumanlarını doğrudan açık
organların, kan damarlarının, anastomoz bölgelerinin ve / veya sinirlerin üzerine yerleştirmeyin.

•
•

Tedavi öncesinde uygun debridmanın uygulandığından emin olun.

•

İyi bir drep yalıtımının elde edildiğinden emin olun. ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® ve
V.A.C.Ulta™ Terapi Sistemleri, sızıntıları belirlemeye yardımcı olan bir Seal Check™
Sızıntı Dedektörü sunar.

•

Yarada kullanılan toplam köpük parçası sayısını her zaman sayın. Kullanılan köpük miktarını ve
pansuman değişim tarihini drep üzerine veya varsa Köpük Miktarı Etiketine ve hasta çizelgesine
kaydedin.

•

V.A.C.® Terapiye 24 saatlik bir dönemde en az 22 saat boyunca devam edin. Terapi ünitesi 24 saat
içinde iki saatten fazla kapalı kalırsa V.A.C.® Pansumanını yerinde bırakmayın.

•
•

Alarmları sürekli olarak izleyip kontrol edin ve yanıt verin.

•
•
•

İki hafta içinde yarada bir yanıt ya da iyileşme gözlenmezse tedavi planını yeniden değerlendirin.
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KCI ürünleriyle birlikte verilen tüm kullanım talimatlarını ve güvenlik bilgilerini okuyun ve
bunlara uyun.

Uygun V.A.C.® Pansumanın seçildiğinden ve endikasyona özel uygun V.A.C.® Pansumanların
kullanıldığından emin olun.

V.A.C.® Pansumanları yaranın içine sıkıca bastırmayın; pansumanları yaranın içine nazikçe
yerleştirin.

Pansuman çıkarıldığında, çıkarılan köpük parçalarını sayın, sayıyı daha önce yaraya yerleştirilen
parçaların sayısıyla karşılaştırın ve tüm V.A.C.® Köpük pansuman parçalarının tamamen çıkarıldığını
doğrulayın.

Gerektiğinde yerel KCI temsilcisinden tavsiye / destek isteyin.
Standart Önlemlere uyun.

V.A.C.® TERAPI GÜVENLIK BILGILERI
V.A.C.® Terapi Sisteminin tek kullanımlık bileşenleri, ilgili ürün etiketinde belirtilen şekilde sağlanmıştır.
V.A.C.® Terapi Ünitesi kanisterleri steril olarak veya sıvı yolu steril olarak paketlenir ve lateks içermez.
V.A.C.® Terapi Sisteminin tüm atılabilir bileşenleri sadece tek kullanımlıktır. Emniyetli ve etkin
kullanımını sağlamak için V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman, V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman ve
V.A.C.® WhiteFoam Pansumanları sadece V.A.C.® Terapi Üniteleriyle kullanılmalıdır.
Tek kullanımlık bileşenlerin tekrar kullanılmaları yara kontaminasyonuna, enfeksiyona ve / veya yaranın
iyileşmemesine neden olabilir.
Temiz veya steril/aseptik teknik kullanma kararı yara patofizyolojisine, doktor/klinisyen tercihine ve
kurumsal protokole bağlıdır.
ÖNEMLİ: Tüm reçeteli tıbbi cihazlarda olduğu gibi, her kullanımdan önce doktora danışılmaması,
terapi ünitesi ve pansuman talimatları ve güvenlik bilgilerinin dikkatle okunmaması ve bunlara
uyulmaması ürünün uygun performans göstermemesine ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol
açabilir. Tedaviyi gerçekleştiren doktorun talimatı ve/veya gözetimi olmaksızın terapi ünitesinin
ayarlarını değiştirmeyin veya terapiyi uygulamayın.
KULLANIM ENDIKASYONLARI
ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom® ve V.A.C.Via™ Negatif Basınçlı Yara Terapi Sistemleri
akut, uzun süreli ve evde bakım ayarlarında kullanıma yönelik bir entegre yara yönetim sistemidir.
Açık yaralar üzerinde kullanıldıklarında yara yatağını kapanmaya hazırlayarak, ödemi azaltarak,
granülasyon dokusu oluşumunu ve perfüzyonunu destekleyerek ve eksuda ve enfeksiyöz materyalleri
uzaklaştırarak sekonder veya tersiyer (gecikmeli primer) amaçla yara iyileşmesini destekleyen bir ortam
oluşturmak üzere tasarlanmışlardır. Açık yara çeşitleri şunları içerir: kronik, akut, travmatik, subakut ve
açılmış yaralar, kısmi kalınlıklı yanıklar, ülserler (diyabetik, basınç ya da venöz yetmezlik gibi), flepler ve
greftler.
V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman örtüsü bakteriyel penetrasyon için etkili bir bariyerdir ve
yukarıdaki yara çeşitlerinde enfeksiyonun azaltılmasına yardımcı olabilir.
Kapalı cerrahi insizyonlarda kullanıldıklarında, negatif basınçlı yara terapisinin uygulanmasıyla kapalı
bir ortam sağlayarak ve eksudaları alarak, dikişle veya telle kapatılmasının ardından dren yapmaya
devam eden cerrahi insizyon ortamını yönetmek için tasarlanmışlardır.
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KONTRENDIKASYONLAR

•

V.A.C.® Terapi Sisteminin köpük pansumanlarını doğrudan açıktaki kan damarları,
anastomoz bölgeleri, organlar veya sinirlerle temas edecek şekilde yerleştirmeyin.

•

V.A.C.® Terapi aşağıdaki durumların gözlendiği hastalarda kontraendikedir:

NOT: Kanama konusunda daha fazla bilgi için Uyarılar bölümüne bakın.

•
•

Yarada malignite
Tedavi edilmemiş osteomiyelit
NOT: Osteomiyelit konusunda bilgi için Uyarılar bölümüne bakın.

•
•

Enterik olmayan ve keşfedilmemiş fistüller
Yara kabuğu bulunan nekrotik doku
NOT: Nekrotik dokunun debridmanı ve yara kabuğunun tamamen temizlenmesinden sonra
V.A.C.® Terapi kullanılabilir.

•
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Gümüşe duyarlılık (sadece V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman için)

UYARILAR
Kanama: V.A.C.® Tedavisi kullanılması göz önünde bulundurulmaksızın belirli hastalar kanama
komplikasyonları açısından yüksek risk altındadırlar. Aşağıdaki hasta tipleri kontrol edilmediği takdirde
ölümcül olabilecek kanama riski altındadır:

•

Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli nedenlerle yaradaki veya yara
etrafındaki kan damarları ya da organları zayıflamış veya kırılgan hale gelmiş hastalar:

•
•
•
•
•
•
•

Kan damarının (doğal anastomozlar veya greftler) / organın dikilmesi
Enfeksiyon
Travma
Metodu

Yeterli yara hemostazı sağlanamayan hastalar
Antikoagülanlar veya platelet agregasyon inhibitörleri uygulanan hastalar
Damar yapıları üzerinde yeterli doku örtüsüne sahip olmayan hastalar
V.A.C.® Terapi, kanama komplikasyonları açısından artmış risk altındaki hastalara
reçete edilirse bu hastalar tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından uygun bulunan
bakım koşullarında tedavi ve takip edilmelidir.
V.A.C.® Terapi sırasında aniden veya yüksek miktarda aktif kanama meydana gelirse
veya hortumlarda ya da kanisterde taze (parlak kırmızı) kan görülürse V.A.C.®
Terapiyi derhal durdurun, pansumanı yerinde bırakın, kanamayı durduracak
önlemleri alın ve derhal tıbbi yardım isteyin. V.A.C.® Tedavi Ünitesi ve pansumanları
vasküler kanamayı önlemek, azaltmak veya durdurmak için kullanılmamalıdır.

•

Damarları ve Organları Koruyun: Yaradaki veya yara etrafındaki açık ya da yüzeyde
bulunan tüm damarlar ve organlar V.A.C.® Terapi uygulanmadan önce tamamen örtülmeli ve
korunmalıdır.
V.A.C.® Köpük Pansumanların damarlar veya organlarla doğrudan temas etmediğinden daima
emin olun. Kalın bir doğal doku katmanının kullanılması en etkili korumayı sağlayacaktır. Kalın
bir doğal doku bulunmuyorsa veya cerrahi olarak elde edilmesi mümkün değilse alternatif
olarak, tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından tam koruyucu bariyer sağlayacağı kabul
edilen birden çok yapışkan olmayan pansuman (sayfa 23) materyali katmanı kullanılması
düşünülebilir. Yapışkan olmayan malzeme (sayfa 23) kullanıldığında tedavi süresince koruyucu
pozisyonunu sürdürebilecek şekilde sabitlendiklerinden emin olun.
Tedaviye başlarken kullanılacak negatif basınç ayarına ve tedavi moduna da dikkat edilmelidir.
Kolaylıkla görülemeyen gizli damarlar içerebilecek geniş yaralar tedavi edilirken dikkatli
olunmalıdır. Hasta, tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından uygun görülen bir bakım
ortamında kanama olasılığına karşı yakından izlenmelidir.
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•

Enfekte Kan Damarları: Enfeksiyon kan damarlarını erozyona uğratarak ve vasküler duvarı
zayıflatarak aşınma veya müdahale yoluyla damar hasarına yatkınlığı artırabilir. Enfekte kan
damarları, kanama dahil olmak üzere kontrol altına alınmadığı takdirde potansiyel
olarak ölümcül olabilecek komplikasyonlar riski altındadır. V.A.C.® Terapi enfekte
veya potansiyel olarak enfekte kan damarlarının yakınına uygulanırken son derece
dikkatli olunmalıdır. (Yukarıdaki Damarları ve Organları Koruyun bölümüne bakın).
Hasta, tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından uygun görülen bir bakım ortamında kanama
olasılığına karşı yakından izlenmelidir.

•

Hemostaz, Antikoagülanlar ve Platelet Agregasyon İnhibitörleri: Yeterli yara
hemostazı sağlanmayan hastalar, kontrol altına alınmadığı takdirde potansiyel olarak ölümcül
olabilecek yüksek kanama riski altındadır. Bu hastalar, tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından
uygun görülen bir bakım ortamında tedavi edilmeli ve izlenmelidir.
Hastalar, kanama riskini artırdığı (yaranın türüne ve karmaşıklık derecesine göre) düşünülen
dozlarda antikoagüanlar veya platelet agregasyon inhibitörleri ile tedavi edilirken dikkatli
olunmalıdır. Terapiyi başlatırken kullanılacak negatif basınç ayarına ve terapi moduna dikkat
edilmelidir.

•

Yara Bölgesine Uygulanan Hemostatik Ajanlar: Dikişle sabitlenmeyen hemostatik
ajanlar (örneğin kemik mumu, emilebilir jelatin sünger veya yara kapatma spreyi) yerinden
oynadığında, kontrol edilmediği takdirde ölümcül olabilecek kanama riskini artırabilir. Bu tür
ajanların yerinden oynamasını önleyin. Terapiyi başlatırken kullanılacak negatif basınç ayarına
ve terapi moduna dikkat edilmelidir.

•

Keskin Kenarlar: Kemik parçaları veya keskin kenarlar, koruyucu bariyerleri, damarları
veya organları delerek yaralanmaya neden olabilir. Yaralanmalar, kontrol edilmediği
takdirde ölümcül olabilecek kanamaya neden olabilir. Keskin kenarlarla temas olasılığını
artırabileceğinden, yara içindeki dokuların, damarların veya organların ilgili konumundaki
olası değişikliklere dikkat edin. Keskin kenarlar veya kemik parçaları yara alanından
uzaklaştırılmalı veya üzerleri V.A.C.® Terapi uygulanmadan önce kan damarlarını veya organları
delmelerini önleyecek şekilde örtülmelidir. Mümkün olduğunda, yapıların yer değiştirmesi
durumunda ciddi veya ölümcül yaralanma riskini azaltmak için geride kalan keskin kenarları
tamamen yumuşatın ve üzerlerini örtün. Üzeri örtülmemiş keskin kenarların yarada hasara
sebep olmaması için pansuman bileşenlerini yaradan alırken dikkatli olun.

1000 mL Kanister: Çocuklar ve yaşlılar dahil yüksek miktarda sıvı hacmi kaybını tolere
edemeyen veya yüksek kanama riski taşıyan hastalarda 1000 mL kanister KULLANMAYIN.
Bu kanisteri kullanırken hastanın boyunu ve kilosunu, hastanın durumunu, yara tipini, izleme
imkanlarını ve bakım ortamının özelliklerini göz önünde bulundurun. Bu kanisterin sadece akut bakım
(hastane) ortamında kullanılması önerilir.
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Enfekte Yaralar: Enfekte yaralar yakından takip edilmelidir. Bu tip yaralar, yara koşulları ve tedavi
hedefleri benzeri çeşitli faktörlere bağlı olarak enfekte olmamış yaralara göre pansumanın daha sık
değiştirilmesini gerektirebilir. Pansuman değişim sıklığıyla ilgili ayrıntılar için pansuman uygulama
talimatlarına başvurun (V.A.C.® Pansuman örtüsü kutusunda). Tüm yara tedavilerinde olduğu gibi
klinisyenler ve hastalar/hasta bakıcılar hastanın yarasını, yara çevresindeki dokuyu ve eksudayı
enfeksiyon, enfeksiyonun kötüleşmesi veya diğer komplikasyon belirtileri açısından sık aralıkla takip
etmelidir. Enfeksiyona ait bazı belirtiler ateş, hassasiyet, kızarıklık, şişme, kaşıntı, döküntü, yarada veya
yara çevresindeki bölgede artan sıcaklık, pürülan deşarj veya ağır kokudur. Enfeksiyon ciddi olabilir ve
ağrı, rahatsızlık, ateş, kangren, toksik şok, septik şok ve/veya ölümcül yaralanma gibi komplikasyonlara
yol açabilir. Sistemik enfeksiyona yönelik bazı belirtiler ve komplikasyonlar bulantı, kusma, diyare,
baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, mukoz membranların şişmesine bağlı boğaz ağrısı, oryantasyon
bozukluğu, yüksek ateş, refrakter ve/veya ortostatik hipotansiyon veya eritrodermadır (güneş yanığı
benzeri döküntü). Yara bölgesinde sistemik enfeksiyonun başlaması veya enfeksiyonun
ilerlemesine ilişkin belirtiler bulunuyorsa V.A.C.® Terapinin sonlanıp sonlandırılmayacağını
belirlemek için derhal tedaviyi gerçekleştiren doktorla irtibata geçin. Kan damarlarıyla ilişkili yara
enfeksiyonları için lütfen ayrıca Enfekte Kan Damarları başlıklı bölüme bakın.
V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman ile Enfekte Yaralar: Klinik enfeksiyon durumunda, V.A.C
GranuFoam Silver® Pansumanın sistemik tedavi ya da diğer enfeksiyon tedavi rejimlerinin kullanımının
yerini alması amaçlanmamıştır. V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman, bakteriyel penetrasyona karşı bir
bariyer oluşturmak için kullanılabilir.
Osteomiyelit: V.A.C.® Terapi, tedavi edilmemiş osteomiyelit gözlenen yarada kullanılmamalıdır.
Enfekte kemik (gerekiyorsa) dahil tüm nekrotik ve ölü dokunun tamamen debridmanı ve uygun
antibiyotik tedavisi düşünülmelidir. Sağlam kemiği tek kat yapışkan olmayan malzemeyle (sayfa 23)
koruyun.
Tendonlar, Ligamentler ve Sinirleri Koruyun: Tendonlar, ligamentler ve sinirler V.A.C.® Köpük
Pansumanlarla doğrudan temas etmelerini önleyecek şekilde korunmalıdır. Bu yapılar kuruma veya
yaralanma riskini en aza indirmeye yardımcı olmak için doğal doku veya yapışkan olmayan malzeme
(sayfa 23) ile örtülebilir.
Köpüğün Değiştirilmesi: Daima açılmamış veya hasar görmemiş steril ambalajdaki V.A.C.®
Pansumanları kullanın. Kör/keşfedilmemiş tüneller içerisine köpük pansuman yerleştirmeyin. V.A.C.®
Beyaz Köpük Pansuman keşfedilmiş tünellerde kullanıma daha uygundur. Köpük pansumanı herhangi
bir yara bölgesi içerisine zorla itmeyin; çünkü bu, dokuya zarar verebilir, negatif basınç iletimini
değiştirebilir veya eksuda ve köpüğün atılmasını engelleyebilir. Yarada kullanılan toplam köpük parçası
sayısını her zaman sayın. Köpük miktarını ve pansuman değişim tarihini drep üzerine ya da varsa
köpük miktarı etiketine ve hasta çizelgesine kaydedin.
V.A.C.® Köpük Pansumanlar radyolüsendir ve röntgende algılanamaz.
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Köpüğün Çıkarılması: V.A.C.® Köpük Pansumanlar biyo-emilebilir özellikte değildir. Daima yaradan
çıkarılan toplam köpük miktarını sayın ve yerleştirilen köpük sayısıyla çıkarılan köpük
sayısının aynı olduğundan emin olun. Köpüğün önerilenden daha uzun süre yarada bırakılması
köpük içerisinde doku oluşmasına yol açarak köpüğün yaradan alınmasında güçlüğe neden olabilir
veya enfeksiyona ya da diğer advers olaylara yol açabilir. Pansuman yaraya yapışırsa pansuman
üzerine steril su veya normal salin dökün, 15 - 30 dakika bekleyin ve ardından pansumanı nazik şekilde
yaradan ayırın. Tedavi modalitesinden bağımsız olarak, herhangi bir pansuman değişimi sırasında yeni
granülasyon dokusunun rahatsız edilmesi yara bölgesinde kanamaya neden olabilir. Küçük kanamalar
gözlenebilir ve bu beklenen bir durum olarak değerlendirilir. Ancak, sayfa 9'da açıklandığı gibi, yüksek
kanama riskine sahip hastalar yara bölgesinden daha ciddi şekilde kan kaybı yaşayabilirler. Bir önlem
olarak, bu hastalarda pansumanın çıkarılması sırasında kanama riskini azaltmaya yardımcı olması için
V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanı altına, V.A.C.® WhiteFoam ya da yapışkan olmayan bir malzeme
(sayfa 23) yerleştirebilirsiniz. Önemli düzeyde kanama gelişirse V.A.C.® Terapi Sisteminin
kullanımını derhal durdurun, kanamayı durduracak önlemleri alın ve tedaviyi
gerçekleştiren doktor veya cerraha danışmadan köpük pansumanı çıkartmayın. Yeterli
hemostaz gerçekleştirilene ve hasta kanamanın devam etmesi riskinden kurtulana dek
V.A.C.® Terapi Sistemini kullanmayı sürdürmeyin.
V.A.C.® Terapiyi Açık Tutun: V.A.C.® pansuman örtüsünü asla aktif V.A.C.® Tedavisi olmadan iki
saatten daha uzun süreyle yerinde bırakmayın. Terapi iki saatten daha uzun süreyle kapalı kalırsa
eski pansumanı alın ve yarayı yıkayın. Açılmamış steril ambalajdan yeni bir V.A.C.® Pansuman
çıkarıp uygulayın ve V.A.C.® Terapiyi yeniden başlatın veya tedaviyi gerçekleştiren doktorun talimatı
doğrultusunda alternatif pansuman uygulayın.
Akrilik Yapışkan: V.A.C.® Drep, akrilik yapışkanlara alerjik veya aşırı duyarlılığı olan hastalarda advers
reaksiyon riski taşıyan akrilik yapışkan kaplamaya sahiptir. Hastanın bu tür yapışkanlara alerjisinin veya
aşırı duyarlılığının olduğu biliniyorsa V.A.C.® Terapi Sistemini kullanmayın. Kızarıklık, şişme, döküntü,
ürtiker veya belirgin kaşıntı gibi alerjik reaksiyon veya aşırı duyarlılık belirtileri görülürse kullanımı
durdurun ve derhal bir doktora başvurun. Bronkospazm veya daha ciddi alerjik reaksiyon belirtileri
görülürse derhal tıbbi yardım isteyin.
Defibrilasyon: Pansuman örtüsünün yerleştirildiği alanda defibrilasyon gerekiyorsa V.A.C.® Pansuman
örtüsünü çıkarın. Pansumanın alınmaması elektrik enerjisinin iletilmesini ve/veya
hasta resüsitasyonunu engelleyebilir.
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) - V.A.C.® Terapi Ünitesi: V.A.C.® Terapi Ünitesinin
MR ortamında kullanılması güvenli değildir. V.A.C.® Terapi Ünitesini MR ortamına almayın.
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Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) - V.A.C.® Pansumanlar: V.A.C.® Terapi Sisteminin
çalışmasının iki saatten daha uzun süreyle kesintiye uğramayacağı varsayımına bağlı olarak V.A.C.®
Pansumanları, MR ortamında minimum riske yol açacak şekilde hasta üzerinde bırakılabilir (V.A.C.®
Terapiyi Açık Tutun bölümüne bakın). V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman örtüsünün aşağıdaki
kullanım koşulları altında MR ortamında bilinen bir tehlike oluşturmadığı gösterilmiştir:

•
•
•

3 Tesla ya da daha düşük statik manyetik alan,
720 Gauss / cm ya da daha düşük uzamsal gradyan alanı ve
15 dakikalık tarama için 3 W / Kg'lık maksimum tüm vücut ortalamalı özgül soğurma
oranı (SAR).

Bu belirtilen koşullar altında yapılan klinik olmayan testler <0,4°C'lik bir sıcaklık artışına sebep olmuştur.
İlgi alanı, V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman ile aynı alandaysa ya da göreli yakın bir konumdaysa MR
görüntü kalitesi bozulabilir.
Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBO): V.A.C.® Tedavi Ünitesini hiperbarik oksijen odasına
almayın. V.A.C.® Terapi Ünitesi bu ortam için tasarlanmamıştır ve yangın tehlikesi olarak
değerlendirilmelidir. V.A.C.® Terapi Ünitesinin bağlantısını kestikten sonra (i) hiperbarik
tedavi esnasında V.A.C.® Pansumanı diğer bir HBO uyumlu materyalle değiştirin veya (ii) V.A.C.®
Hortumunun klemplenmemiş ucunu kuru bir gazlı bezle kapatın. HBO tedavisinde V.A.C.® Hortumu
klemplenmemelidir. V.A.C.® Pansumanı aktif V.A.C.® Terapi olmaksızın asla iki saatten uzun süreyle
yerinde bırakmayın (V.A.C.® Terapiyi Açık Tutun bölümüne bakın).
NOT: V.A.C.® GranuFoam™ Köprü Pansuman HBO terapisi sırasında risk teşkil edebilecek ilave sentetik
malzemeler içerir.
ÖNLEMLER
Standart Önlemler: Kan kaynaklı patojenlerin bulaşma riskini azaltmak için tanı veya farz edilen
enfeksiyon durumu göz önünde bulundurulmaksızın tüm hastalarda kurumsal protokollere uygun
şekilde standart enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulayın. Eldiven kullanımına ilaveten vücut sıvılarıyla
temasın olası olduğu durumlarda cerrahi elbise ve gözlük kullanın.
Kapalı Cerrahi İnsizyonlar: Maksimum fayda için V.A.C.® Terapi Sistemi cerrahi olarak kapatılmış
temiz yaralara cerrahi işlemden hemen sonra uygulanmalıdır. En az iki gün ve en fazla yedi gün süreyle
sürekli olarak uygulanmalıdır. ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS® ve V.A.C. Freedom® Terapi Sistemleri
hastayla birlikte eve nakledilebilir; ancak, tüm pansuman değişimleri doğrudan tıbbi gözetim altında
yapılmalıdır.
V.A.C.® Terapi Sistemi aşağıdaki durumlarla ilişkili komplikasyonlara karşı etkili olmayacaktır:

•
•
•
•

İnsizyonda veya insizyon bölgesinde iskemi
Tedavi edilmemiş veya yetersiz tedavi edilmiş enfeksiyon
İnsizyonun yetersiz hemostazı
İnsizyon bölgesinde selülit gelişmesi
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Sürekli - Aralıklı / DPC V.A.C.® Terapi: Hareketi en aza indirmeye ve yara yatağının stabilizasyonuna
yardımcı olmak amacıyla stabil olmayan göğüs duvarı veya sağlam olmayan fasya benzeri stabil
olmayan yapılar üzerinde aralıklı / DPC V.A.C.® yerine sürekli terapi önerilir. Yüksek kanama riski
bulunan, yoğun eksudalı yaraları, taze flep ile greftleri ve akut enterik fistüllü yaraları bulunan
hastalarda da genellikle sürekli terapi önerilir.
Hastanın Boyu ve Kilosu: V.A.C.® Tedavisi reçete edilirken hastanın boyu ve kilosu göz önünde
bulundurulmalıdır. Bebekler, çocuklar, bazı küçük bedenli yetişkinler ve yaşlı hastalar sıvı kaybı ve
dehidrasyon açısından yakından izlenmelidir. Aşırı sıvı kaybı ve dehidrasyon riski taşıyabileceklerinden,
yoğun eksudalı yaraları veya hastanın boyu ve kilosuna göre büyük yaraları olan hastalar da yakından
izlenmelidir. Sıvı çıkışını izlerken hem hortumdaki hem de kanisterdeki sıvı hacmini göz önünde
bulundurun.
Spinal Kord Yaralanması: Hastanın otonomik disrefleksi geliştirmesi durumunda (sempatik sinir
sisteminin uyarılmasına cevaben kan basıncı veya kalp atım hızındaki ani değişiklikler), duyusal uyarıyı
azaltmaya yardımcı olmak için V.A.C.® Terapiyi sonlandırın ve derhal tıbbi yardım isteyin.
Bradikardi: Bradikardi riskini azaltmak için V.A.C.® Terapi vagus sinirinin yakınına yerleştirilmemelidir.
Enterik Fistül: Enterik fistülü bulunan yaralar V.A.C.® Tedavisini optimize etmek için özel
önlemler alınmasını gerektirir. Tedavinin ana hedefi enterik fistülün dışa akışının yönetilmesi
veya önlenmesi ise V.A.C.® Tedavisinin kullanılması önerilmez.
Yara Çevresindeki Deriyi Koruyun: Yara çevresindeki deriyi korumak için bir deri hazırlama
ürününün kullanılması düşünülebilir. Köpüğün sağlam cilt üzerine taşmasına izin verilmemelidir. İlave
V.A.C.® Drep, hidrokolloid veya diğer şeffaf filmleri kullanarak yara çevresindeki zayıf/kırılgan deriyi
koruyun.

•

Birden çok V.A.C.® Drep katmanı, nem buharı iletme hızını azaltarak maserasyon riskini
artırabilir.

•

Drep, köpük veya hortum bağlantılarıyla ilişkili tahriş veya duyarlılık belirtisi görülürse
kullanımı sonlandırın ve bir doktora başvurun.

•

Yara çevresindeki ciltte travma oluşmasını önlemek için drep uygulaması esnasında drepi
köpük pansuman üzerinde çekmeyin veya germeyin.

•

Nöropatik etiyolojileri veya dolaşım bozukluğu bulunan hastalarda daha dikkatli olunmalıdır.

Çevresel Pansuman Uygulaması: Sızdırmazlığın sağlanması ve korunması için çevresel drep
tekniğinin gerekli olabileceği anazarka veya aşırı akıntılı ekstremiteler haricinde çevresel pansuman
örtülerinin kullanımından kaçının. Distal dolaşımda azalma riskini en aza indirmek için tek parça
kesintisiz drep yerine çok sayıda küçük parçalar halinde V.A.C.® Drep kullanmaya dikkat edin. Drepi
sabitlerken drepin çekilmemesi veya gerilmemesi için son derece dikkatli olunmalıdır; gevşek şekilde
iliştirin ve gerekirse kenarlarını elastik bandajla sabitleyin. Çevresel drep uygulamalarında distal
nabızların sistematik ve tekrarlı şekilde palpe edilmesi ve distal dolaşım durumunun değerlendirilmesi
çok önemlidir. Dolaşım bozukluğundan şüphe ediliyorsa tedaviyi sonlandırın, pansumanı çıkarın ve
tedaviyi gerçekleştiren doktorla irtibata geçin.
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V.A.C.® Terapi Ünitesi Basınç Farklılıkları: Nadiren V.A.C.® Terapi Ünitesindeki hortum tıkanıklıkları
250 mmHg negatif basınç üzerine çıkan kısa süreli vakum farklılıklarına yol açabilir. Alarm durumlarını
derhal çözümleyin. İlave bilgi için terapi ünitesinin kullanım kılavuzuna başvurun veya KCI temsilcinizle
irtibata geçin.
V.A.C. GRANUFOAM SILVER® PANSUMAN IÇIN EK ÖNLEMLER
Topikal Solüsyonlar ya da Ajanlar: V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman kullanılırken, gümüşle
olumsuz etkileşmeye sebep olabilecek topikal solüsyonlar ya da ajanlar kullanmayın. Örneğin, salin
solüsyonları V.A.C. GranuFoam Silver® Pansumanın etkinliğini olumsuz etkileyebilir.
Koruyucu Katman: Maksimum etkinlik için V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman, dokunun köpük /
gümüş içeren ara yüzeyle temasını artırmak üzere doğrudan yara yüzeyine uygulanmalıdır. Ancak tüm
V.A.C.® Köpük Pansumanlarda olduğu gibi V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman da açıktaki kan damarları,
anastomoz bölgeler, organlar veya sinirlerle doğrudan temas edecek şekilde yerleştirilmemelidir
(Damarları ve Organları Koruyun bölümüne bakın). Karışan yapışkan olmayan katmanlar (sayfa
23) V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman ile yara yüzeyi arasına yerleştirilebilir; ancak bu ürünler
V.A.C. GranuFoam Silver® Pansumanın yapışkan olmayan katmanla kaplı alandaki etkinliğini olumsuz
etkileyebilir.
Elektrotlar ya da İletken Jel: Elektronik izleme ya da elektronik ölçümlerin alınması sırasında V.A.C.
GranuFoam Silver® Pansumanın EKG elektrotları ya da diğer elektrotlarla ya da iletken jellerle temas
etmesine izin vermeyin.
Tanısal Görüntüleme: V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman, belirli görüntüleme modaliteleriyle
görüntülemeyi olumsuz etkileyebilecek metalik gümüş içerir.
Pansuman Bileşenleri: V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman, sürekli salım formülasyonu şeklinde
saf gümüş (%10) içerir. Gümüş içeren ürünlerin uygulanması dokuda geçici renk değişimine sebep
olabilir.
V.A.C.® Terapi ile ilgili bu genel uyarılar ve önlemlerin yanı sıra belirli V.A.C.® özel
pansumanları ve V.A.C.® Terapi Üniteleri için ilave uyarılar ve önlemler geçerlidir.
Uygulamadan önce lütfen özel ürün kullanım talimatlarına ve etiketlere bakın.
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V.A.C.® TERAPININ EV BAKIMINA GEÇIŞI ILE ILGILI ÖNEMLI NOKTALAR
UYARI: Yüksek kanama komplikasyonu riski olan hastalar, tedaviyi
gerçekleştiren doktor tarafından uygun görülen bakım şartlarında
tedavi ve takip edilmelidir.
V.A.C.® Tedavisinin kullanımı için kontrendikasyonlar, uyarılar ve önlemlerle birlikte, V.A.C.® Tedavisini ev
bakım şartlarında kullanım için önermeden önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurun.

•

•

Hastanın Durumu:

•

Klinik durum (yeterli hemostaz ve yara bölgesinde aktif ve/veya büyük miktarda kanama
riskinin düşük olması)

•

Ev ortamı (hasta ya da aile üyesi/hasta bakıcı güvenlik etiketlerini okuyup anlayabilmeli,
alarmlara yanıt verebilmeli ve kullanım talimatlarını izleyebilmelidir)

Hastanın Yarası:

•
•

V.A.C.® Terapi Sistemi Kanister Boyutu:

•
•

•

Açıktaki damarlar, anastomoz bölgeler, organlar ve sinirler açısından değerlendirin. Yeterli
koruma mevcut olmalıdır (Uyarılar bölümündeki Damarları ve Organları Koruyun
konusuna bakın).

1000 mL kanister evde kullanım için TASARLANMAMIŞTIR.

Etiketler:

•

Tedaviyi öneren doktor ve sağlık hizmeti klinisyeni, terapi ünitesi ve pansuman kutusu
ile birlikte eve gelen V.A.C.® Terapi kullanım bilgisi malzemeleri hakkında bilgi sahibi
olmalıdır.

•

Terapi ünitesiyle birlikte bir bilgi dosyası verilir. Tedaviyi öneren doktor ve/veya sağlık
hizmeti klinisyeni bu malzemeleri hasta ve hasta bakıcıyla birlikte dikkatle incelemelidir.

KCI, V.A.C.® Terapi kullanımı için hizmet ve eğitim programları sunmaktadır. Yerel KCI
temsilcinizle iletişime geçin veya www.kci-medical.com adresini ziyaret edin.

V.A.C.® Terapinin doğru şekilde yerleştirilmesi veya kullanımı ile ilgili sorularınız varsa daha ayrıntılı
talimatlar için bu V.A.C.® Terapi Klinik Yönergelerine bakın veya yerel KCI Temsilcinizle iletişime geçin.
İlave ve en güncel bilgiler için lütfen KCI’nın web sitesine bakın: www.kci-medical.com.
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V.A.C.® TERAPI ÜNITELERI AILESI
Bu V.A.C.® Terapi Klinik Yönergeleri, V.A.C.® Terapi Sistemleri ile birlikte kullanıma yöneliktir. Ancak, tüm
tedavi üniteleri aynı özelliklere sahip değildir veya aynı yönergeleri gerektirmez. Tüm V.A.C.® Terapi
Sistemleri SensaT.R.A.C.™ Ped kullanır. Çalıştırma talimatları için lütfen ilgili ürünün kullanıcı kılavuzuna
ve / veya hızlı referans kılavuzuna bakın.
ActiV.A.C.® Terapi Sistemi

InfoV.A.C.® Terapi Sistemi

V.A.C. ATS® Terapi Sistemi			

V.A.C. Freedom® Terapi Sistemi

V.A.C.Ulta™ Terapi Sistemi
(Yalnızca V.A.C.® Terapi Modu)

V.A.C.Via™ Terapi Sistemi

V.A.C.® cihaz ailesindeki her bir ürün için belirli endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar
ve önlemler geçerli olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen her bir ürünün etiketine ve kullanım
bilgisi materyallerine bakın.
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1 - V.A.C.® TERAPI SISTEMI
V.A.C.® TERAPI SISTEMI BASINÇ AYARLARI
Bu yönergelerdeki tedavi ayarları genel önerilerdir. V.A.C.® Terapiyi optimize etmek için basınç ayarlarını
her bir hastanın ihtiyacına, doktor talimatına veya uzman klinisyenin yönergelerine göre değiştirmek
isteyebilirsiniz.
Basınç ayarlarını yapma
Belirli yara çeşitlerine ilişkin önerilen basınç ayarları için yaraya özel öneri bölümüne bakın
(sayfa 43 - 60).
V.A.C.® Terapi için varsayılan ayar, sürekli ayarda 125 mmHg'dir, ancak bu ayarlar hastanın
ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilir.
V.A.C.® Terapi basınç ayarını aşağıdaki koşullarda 25 mmHg artışlarla yukarı yönde titre
etmeyi düşünün:

• Aşırı drenaj
• Büyük yara hacmi
• Yarada veya tünellenmiş alanlarda V.A.C.® WhiteFoam Pansumanları
• Zayıf sızdırmazlık (bkz. Sızdırmazlığın Korunması, sayfa 24)
V.A.C.® Terapi basınç ayarı aşağıdaki koşullarda 25 mmHg artışlarla aşağı yönde titre
edilebilir:

•
•
•
•
•
•
•

Çok yüksek veya düşük yaş
Bozuk beslenme
Aşırı kanama riski (örn. antikoagülasyon tedavisi gören hastalar)
Dolaşım bozukluğu (örn. periferik vasküler hastalık)
Granülasyon dokusunun aşırı büyümesi
Uygun analjezilerle geçmeyen ağrı veya rahatsızlık
Yara çevresi veya yara yatağı ekimozu
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Sürekli tedavi ile aralıklı / DPC tedavisi karşılaştırması
Tüm yaralarda ilk 48 saat için sürekli tedavi önerilir. Aralıklı / DPC tedavisi ise bu 48 saatlik sürenin
ardından kullanılabilir. Bazı hastalara tedavi boyunca sürekli tedavi uygulanması daha faydalı olabilir. İlk
48 saatten sonra sürekli tedavi aşağıdaki durumlarda önerilir:

•
•
•
•

Hastalar yüksek kanama riski altında olduğunda

•

İlk 48 saat sonrasında yaradan yüksek düzeyde drenaj olduğunda (aralıklı / DPC moduna
geçmeden önce drenajın azalmasını beklemek yararlı olur)

•
•

Sürtünmeyi önleme ihtiyacıyla greftler veya flepler olduğunda

Hastalar aralıklı / DPC tedavisi sırasında önemli ölçüde rahatsızlık hissettiğinde
Hava geçirmez bir sızdırmazlık sağlamak zor olduğunda (örn. perianal veya ayak parmağı yaraları)
Sürekli tedavi yarayı kapalı tutmaya, kenarları kapatıp granülasyonu artırmaya yardımcı
olduğundan tüneller veya altı oyulmuş alanlar olduğunda (bkz. tünelleme tekniği, sayfa 29)

Bir sabitleme etkisi gerektiğinde (örn. sternal veya abdominal yaralar)

Tablo 1.1: Önerilen tedavi ayarları

Yara Özellikleri

Sürekli

Aralıklı / DPC

Zor pansuman uygulaması
Flepler
Yüksek eksudalı
Greftler
Ağrılı yaralar
Tüneller veya alt boşluk
Stabil olmayan yapılar
Minimum eksudalı
Büyük yaralar
Küçük yaralar
Duran ilerleme

Yoğunluk özelliği
Yoğunluk her bir tedavi döngüsü başlatıldıktan sonra hedef basınca ne kadar hızlı ulaşıldığıyla ilgilidir.
Yoğunluk ayarı ne kadar düşük olursa hedef basınca ulaşılması o kadar uzun sürer. Tedaviye yeni
başlayan hastaların, negatif basıncı daha yavaş ve nazikçe artıran ve sonuç olarak köpüğü yarada
sıkıştıran en düşük yoğunluk ayarından başlaması önerilir. Özellikle aralıklı / DPC terapisi kullanılırken
hasta konforunu artırmak için yoğunluk tedavi boyunca en düşük ayarda kalabilir. Sızdırmazlığı
sağlamak / korumak için büyük yaralarda daha yüksek yoğunluk ayarları önerilir.
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V.A.C.® PANSUMANLAR, KANISTERLER VE TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER
V.A.C.® Terapi Üniteleriyle birlikte kullanılabilen birkaç V.A.C.® Pansuman ve aksesuar mevcuttur.
Kanisterler, hortumlar, drep, köpük pansumanlar ve SensaT.R.A.C.™ Ped bunlar arasında yer alır. Bunun
yanında, özel V.A.C.® Pansumanlar da mevcuttur (bkz. sayfa 27, Özel Pansuman Teknikleri ve sayfa
65, V.A.C.® Terapi Temel Bilgileri). Daha fazla ve en güncel bilgiler için KCI web sitesi www.kcimedical.com'u ziyaret edin.

KCI, V.A.C.® Terapi Sistemi ile birlikte kullanılmak üzere üç farklı tür köpük sağlar.
V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman: Bu siyah poliüretan (PU) köpük
pansuman, negatif basıncı yara yatağı boyunca eşit olarak dağıtmaya,
yaralarda doku granülasyon oluşumunun desteklenmesine ve yara
kontraksiyonuna yardımcı olan retiküle (açık) gözenekler içerir. Eksuda
temizleme kabiliyetini artıran hidrofobik (nem itici) özelliğe sahiptir.
V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman: V.A.C. GranuFoam Silver®
Pansuman, özel bir metalleştirme işleminden geçirilerek metalik
gümüşle mikro bağlanmış, açık hücreli, retiküle bir poliüretan
köpüktür. Mikro bağlanmış metalik gümüş, pansuman boyunca eşit
olarak dağıtılır ve boyutlandırma sonrasında bile gümüş sağlar.
V.A.C.® WhiteFoam Pansuman: Bu beyaz polivinil alkol köpük,
tünellerde ve alt boşlukta kullanım için V.A.C.® GranuFoam™
Pansumandan daha yüksek gerilme direncine sahip yoğun, açık
gözenekli bir köpüktür. Hidrofilik (veya nem tutucu) özelliğe sahip
olup, steril suyla önceden nemlendirilmiş olarak ambalajlanır.
Özellikleri, yara tabanına yapışma olasılığını azaltmaya yardımcı
olur. V.A.C.® WhiteFoam Pansuman, yeni oluşmuş kısmi kalınlıklı
deri greftleri (STSG) üzerinde veya hipergranülasyon yanıtlarının
olası olduğu durumlarda rahatsızlığın en aza indirilmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. V.A.C.®
WhiteFoam Pansuman, daha yüksek yoğunluğa sahip olduğundan minimum 125 mmHg'lik bir basınç
ayarı gerektirir.
İdeal basınç dağılımı için V.A.C.® WhiteFoam üzerinde bir V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman kullanılması
önerilir. V.A.C.® Terapi Sisteminin köpük pansumanlarını doğrudan açıktaki kan damarları, anastomoz
bölgeleri, organlar veya sinirlerle temas edecek şekilde yerleştirmeyin.
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Tablo 1.2: Uygun bir köpük pansumanın seçilmesi
Yara Özellikleri

V.A.C.®
GranuFoam™
Pansuman

V.A.C.®
WhiteFoam
Pansuman

V.A.C.
GranuFoam
Silver®

V.A.C.® GranuFoam™
Köprü / Köprü
XG Pansuman

Orta düzey granülasyon dokusunun mevcut
olduğu derin, akut yaralar
Tam kalınlıklı bası ülserleri
(Aşama 3 veya 4)
Flepler
Ağrılı yaralar
Yüzeysel yaralar
Tünelleme / sinüs kanalları / alt boşluk
Granülasyon dokusunun kontrollü büyümesini
gerektiren yaralar
Derin travma yaraları
Diyabetik ayak ülserleri
Kuru yaralar
Greftleme sonrası yerleştirme
(dermal ajanlar dahil)
Venöz Bacak Ülserleri ve Diyabetik Ayak
Ülserleri dahil alt ekstremite ülserleri
Venöz Yetmezlik Kaynaklı Ülserler
Bakteriyel penetrasyona karşı
bariyer gerekliliği
Kapalı Cerrahi İnsizyonlar

* V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman yalnızca greft veya insizyon üzerine doğrudan yerleştirilmiş
yapışkan olmayan bir pansuman (sayfa 23) mevcut olduğunda greftler ve kapalı cerrahi insizyonlar
üzerinde kullanılabilir.
NOT: Bunlar genel önerilerdir. Her hastanın durumu farklılık gösterebileceğinden tedaviyi gerçekleştiren
doktora başvurun.
Pansuman uygulama talimatlarının tamamı için lütfen pansumanla birlikte verilen özel
kullanım talimatlarına bakın.
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2 - V.A.C.® PANSUMAN GENEL YÖNERGELERI
PANSUMAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI
Tedavi etkinken köpüğün sıkı ve yara yatağına çökmüş olduğundan emin olmak için pansumanın
bir klinisyen veya hasta (evde) tarafından her iki saatte bir görsel olarak kontrol edilmesi önerilir; bu
özellikler yoksa:

•

Ekranda THERAPY ON (Tedavi Açık) yazdığından emin olun. Aksi takdirde, THERAPY ON / OFF
(Tedavi Açık/Kapalı) düğmesine basın.

•
•

Klemplerin açık olduğunu ve hortumun bükülü olmadığını onaylayın.

•

Sızdırmazlığın bozulduğunu ve V.A.C.® Drepin gevşediğini fark ederseniz gevşek ya da nemli
kenarları kesip ayırın, derinin kuru olduğundan emin olun ve yeni drep şeritlerini uygulayın.

Bir steteskopla dinleyerek veya elinizi hafif bir baskı uygulamak suretiyle pansumanın kenarlarında
gezdirerek hava sızıntılarını belirleyin.

NOT: Bir kaçak kaynağı tespit edilirse sızdırmazlık sağlamak için ilave drep ile yama yapın.
DİKKAT: Mümkün olduğunca az sayıda drep katmanı kullanın. Birden çok V.A.C.® Drep katmanı, nem
buharı iletme hızını düşürebilir, böylece özellikle küçük yaralarda, alt ekstremitelerde veya yük taşıma
alanlarında maserasyon riskini artırabilir.
NOT: Yara bir kemik çıkıntısı üzerindeyse veya ağırlık taşımanın alttaki dokulara ilave basınç veya baskı
yapabileceği bir alandaysa hasta boşaltma işlemini optimize etmek için bir basınç azaltıcı yüzey veya cihaz
kullanılmalıdır.
NOT: Yarada kullanılan toplam köpük parçası sayısını her zaman sayın. Kullanılan köpük miktarını ve
pansuman değişim tarihini drep üzerine veya varsa Köpük Miktarı Etiketine ve hasta çizelgesine kaydedin.

YAPIŞKAN OLMAYAN PANSUMANLAR
Bazı durumlarda V.A.C.® Köpük Pansuman uygulanmadan önce yaranın üzerine yapışkan olmayan
bir pansuman yerleştirilebilir.KCI pansumanlarıyla birlikte kullanılabilecek yapışkan olmayan örgülü
malzemelerin örnekleri aşağıdakileri içerir yalnız bunlarla sınırlı değildir:

•
•
•

Petrol emdirilmiş pansumanlar
Yağ emülsiyonu emdirilmiş pansumanlar
Silikon pansumanlar
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SIZDIRMAZLIĞIN KORUNMASI
Pansumanın çevresindeki sızdırmazlığın korunması V.A.C.® Terapinin başarısının anahtarıdır.
Sızdırmazlığın bütünlüğünü korumaya yönelik öneriler:

•

Yara çevresindeki alanı temizledikten sonra iyice kurulayın. Deriyi drep uygulamasına hazırlamak
için bir koruyucu deri bariyer hazırlığı kullanılabilir (örn. sıvı bir bariyer film veya cerrahi yapışkan).

•

Yara çevresindeki hassas doku için veya pansuman yapılması zor bölgelerde koruyucu deri
hazırlığını uygulayın ve yarayı şeffaf film veya hidrokolloid pansuman ya da diğer uygun bariyer ile
çevreleyin.

•

V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanı keserek veya eğimli hale getirerek yara derinliğine uygun
olduğundan emin olun veya belirtilen durumlarda daha ince V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanları
kullanın.

•

Pansuman hortumunu düz yüzeylere ve perineal alanın, kemik çıkıntılarının ya da basınç
alanlarının uzağına yerleştirin.

•

Çengeli pansumanın veya yaranın birkaç santimetre uzağına yerleştirerek hortumu ek bir drep
veya bant parçasıyla sabitleyin ya da tutturun. Bunun yapılması, hortum üzerindeki gerilimin
pansuman üzerine çekilmesini engeller. Doğrudan pansumana sabitlenirse hortum üzerindeki
gerilim pansumanın sızdırmazlığını bozabilir.

KANISTERIN DEĞIŞTIRILMESI
V.A.C.® Kanister dolduğunda (alarm çalınır) veya kötü kokuyu önlemek için en az haftada bir kez
değiştirilmelidir:
1. Sistem vücut sıvıları içerebileceğinden standart önlemleri uygulayın.
2. Hem kanister hem de pansuman hortumu üzerindeki klempleri kapatın.
3. Kanister hortumunu pansuman hortumundan ayırın.
4. Kanisteri üniteden çıkarın.
5. Kanisteri belirtilen kurum protokolüne ve yerel (ülkeye ait) yönetmeliklere uygun olarak bertaraf
edin.
6. Terapi ünitesinin etiketlerinde ve kullanım bilgisi materyallerinde açıklandığı gibi yeni bir kanister
takın.
7. Yeni kanisteri pansuman hortumuna bağlayın ve belirtilen şekilde tedaviyi başlatın.
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V.A.C.® TERAPI ÜNITESIYLE BAĞLANTIYI KESME
UYARI: Aktif V.A.C.® Terapi olmadan bir V.A.C.® Pansumanı asla iki
saatten fazla yerinde bırakmayın. Terapi iki saatten daha uzun süreyle
kapalı kalırsa eski pansumanı alın ve yarayı yıkayın. Açılmamış steril
ambalajdan çıkan yeni bir V.A.C.® Pansumanını uygulayın ve V.A.C.®
Terapiyi yeniden başlatın ya da çok ihtiyaç duyulduğunda tedavi
eden klinisyen tarafından onaylanan ıslak-nemli arası gazlı bez gibi
alternatif bir pansuman uygulayın.
Kısa süreyle bağlantıyı kesmek için:
1. Kanister ve pansuman hortumu üzerindeki klempleri kapatın.
2. Terapi ünitesini kapatın.
3. Pansuman hortumunu kanister hortumundan ayırın.
4. Hortumun uçlarını kapatın ve sabitleyin. Varsa kanister hortum başlığını kullanın.
Yeniden bağlamak için:
1. Hortum başlığını veya koruyucu kapağı hortumun ucundan çıkarın.
2. Pansuman hortumunu ve kanister hortumunu yeniden bağlayın.
3. Her iki klempi açın.
4. Terapi ünitesini açın. Önceki tedavi ayarlarının sürdürüldüğünü onaylayın.
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3 - ÖZEL PANSUMAN TEKNIKLERI
BIRDEN ÇOK YARAYI TEDAVI ETME TEKNIKLERI
Y Konnektör Tekniği
Kanister hortumuna bir Y konnektör takılarak bir V.A.C.® Terapi Ünitesi aynı hastadaki birden çok
yarayı eşzamanlı olarak tedavi etmek için kullanılabilir. Bu teknik kullanılırsa tüm pansumanlı yara
bölgelerinde sızdırmazlığın bütünlüğü değerlendirilmelidir. Pansuman çökmüş olmalıdır. V.A.C.®
GranuFoam™ Pansumanlar ve V.A.C. GranuFoam Silver® Pansumanları kırışık bir görünüme sahip
olmalıdır. Hiçbir tıslama sesi olmamalıdır.
SensaT.R.A.C.™ Ped
Y Konnektörü

•

SensaT.R.A.C.™ Teknolojisi, birden fazla bölge tedavi edildiğinde bile yalnızca bir yara bölgesini,
direğin bulunduğu tarafı (erkek port) algılar.

•
•
•
•
•

Greftlere ve/veya fleplere Y bağlantısı yapılması önerilmez.

•

Y konnektörü kanister hortumunun bir uzantısı olarak düşünün.

Terapi ünitesi başına birden fazla Y konnektör kullanılması önerilmez.
Enfekte olmuş yaraları bir Y konnektör aracılığıyla enfekte olmamış yaralara bağlamayın.
Çapraz kontaminasyonun meydana gelebileceği farklı etiyolojilere sahip yaraları bağlamayın.
Farklı basınç ayarlarıyla ideal şekilde tedavi edilebilecek olan yaraları bağlamak için bir Y konnektör
kullanmaktan kaçının.

Y konnektörü en az haftada bir kez veya kanister değiştirildiğinde ihtiyaca göre daha sık değiştirin. Y
konnektörü, kanister hortumunu ve kanisteri özel kurum protokollerine veya devlet yönetmelikleri ve
yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
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Köprüleme Tekniği

Aynı hastada birbirine yakın olup benzer patolojilere sahip olan yaralar, köprüleme adı verilen bir
teknik kullanılarak tek bir V.A.C.® Terapi Ünitesi ile de tedavi edilebilir.
Köprülemenin avantajları şunlardır:

•
•

Benzer kökene sahip iki veya daha fazla yarayı bir V.A.C.® Terapi Ünitesi ile birleştirme becerisi.
SensaT.R.A.C.™ Pedi ve hortumu yara büyüklüğüne, yara çeşidine ve yara konumuna göre uygun
bir yere yerleştirebilme.
NOT: Köprüleme için yalnızca V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanları kullanın.

Adım Adım Köprüleme Yönergeleri
1. İki yara arasındaki sağlam deriyi bir parça V.A.C.® Drep veya hidrokolloid pansuman ya da buhar
geçirgen yapışkan film pansuman gibi başka bir deri bariyeri ile koruyun.
2. Köpük pansumanı her iki yaraya yerleştirin, ardından ek bir köpük parçasıyla iki yarayı birleştirerek
bir köprü oluşturun. Tüm köpük parçaları birbiriyle doğrudan temas etmelidir.
3. Bir yaradaki eksudanın diğer yara üzerinden çekilmesini önlemek için SensaT.R.A.C.™ Pedin
merkezi bir konuma yerleştirilmesi önemlidir.
4. Farklı etiyolojilere sahip yaraların köprülenmesi veya enfekte bir yaranın enfekte olmayan bir
yaraya köprülenmesi önerilmez.
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TÜNELLEME VE SINÜS KANALI TEKNIKLERI
V.A.C.® WhiteFoam Pansumanın tünellerde kullanılması önerilir. V.A.C.® WhiteFoam Pansumanı her
zaman bir ucu geniş, diğer ucu dar olacak şekilde kesin. Bu işlem, tünelin distal bölümü kapanana
kadar tünel veya sinüs kanalı boşluğunun açık kalmasını sağlayacaktır.
Tünel tamamen kapanana kadar sürekli tedavi her zaman kullanılmalıdır.
Köpüğü kör veya keşfedilmemiş tünellerin içerisine yerleştirmeyin.
Tünelleme ve sinüs kanalları için ilk pansuman uygulaması
1. Seçtiğiniz bir ölçüm cihazını kullanarak tünelin ya da sinüs kanalının uzunluğunu ve genişliğini
belirleyin.
2. Köpüğü tünel boyutlarını içine alacak şekilde ve ek olarak yara yatağının içine doğru 1 - 2 cm
fazladan pay bırakarak kesin. Köpüğü distal bölüme kadar tamamen iterek tünele veya sinüs
kanalına nazikçe yerleştirin. Tüneldeki köpük, yara yatağındaki köpükle temas edebilmeli ve
kolayca görülebilmelidir.
NOT: Yarada kullanılan toplam köpük parçası sayısını her zaman sayın. Kullanılan köpük miktarını
ve pansuman değişim tarihini drep üzerine veya varsa Köpük Miktarı Etiketine ve hasta çizelgesine
kaydedin.

V.A.C.® WhiteFoam Pansuman

V.A.C.® WhiteFoam Pansumanı
1 - 2 cm dışarı çekin, tünelin
veya sinüs kanalının distal
bölümünü köpükten
uzakta bırakın.
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Sonraki pansuman değişiklikleri
Drenaj azalmaya başladığında ve granülasyon dokusunun varlığı fark edildiğinde sonraki pansuman
değişiklikleri aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
1. Tünelin veya sinüs kanalının uzunluğunu ve genişliğini yukarıda açıklandığı gibi belirleyin.
2. V.A.C.® WhiteFoam Pansumanı bir ucu geniş, diğer ucu dar olacak şekilde kesin.
3. Köpüğü distal bölüme kadar tamamen iterek tünele veya sinüs kanalına nazikçe yerleştirin.
NOT: Yarada kullanılan köpük parçalarının toplam sayısını her zaman sayın. Kullanılan köpük
miktarını ve pansuman değişim tarihini drep üzerine veya varsa Köpük Miktarı Etiketine ve hasta
çizelgesine kaydedin.
4. 1 - 2 cm dışarı çekin ve bir miktar tünel köpüğünün yara yatağındaki köpükle temas ettiğinden
emin olun. Bu özel yerleştirme, tünelin veya sinüs kanalının distal bölümünü köpükten ayrı bırakır
ve kenarların birlikte çökmesi için daha yüksek basınçların dağılmasını sağlayarak yaranın distal
bölümden ileriye doğru hep birlikte granüle olmasına imkan tanır.
5. Önceki ayarlarla Sürekli tedaviyi başlatın.
6. Tünel kapanana kadar bu prosedürü tekrarlayın.

ALT BOŞLUK
Yarada alt boşluk mevcutsa Sürekli tedavinin kullanılması önerilir.
İlk pansuman uygulaması
1. V.A.C.® WhiteFoam Pansumanı distal bölümden başlayarak tüm altı boşluk alanlarına nazikçe
yerleştirin. Köpüğü alt boşluk alanlarına sıkıştırmayın.
2. Köpüğü 1 - 2 cm dışarı çekerek yaranın içinde yara yatağındaki köpükle temas edecek bir miktar
köpük bırakın. Bu özel yerleştirme, alt boşluk alanının distal bölümünü köpükten ayrı bırakarak,
serbest alt boşluk alanlarının birlikte çökmesi için daha yüksek basınçların dağılmasını sağlayarak
yara kavitesi kenarlarının distal bölümden dışarı doğru hep birlikte granüle olmasını sağlar.
3. Her pansuman değişiminde eksuda miktarını ve granülasyon dokusunun varlığını izleyin.
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Sonraki pansuman değişiklikleri
Eksuda hacmi azalıp granülasyon dokusunun varlığı fark edildiğinde, sonraki pansuman değişiklikleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir:
1. Köpüğü distal bölüme kadar tamamen iterek alt boşluk alanlarına nazikçe yerleştirin. Köpüğü alt
boşluk alanlarına sıkıştırmayın.
2. Köpüğü 1 - 2 cm dışarı çekerek yaranın içinde yara yatağındaki köpükle temas edecek bir miktar
köpük bırakın. Bu özel yerleştirme, alt boşluk alanının distal bölümünü köpükten ayrı bırakarak,
serbest alt boşluk alanlarının birlikte çökmesi için daha yüksek basınçların dağılmasını sağlayarak
yara kavitesi kenarlarının distal bölümden dışarı doğru hep birlikte granüle olmasını sağlar.
3. Önceki ayarlarla Sürekli tedaviyi başlatın.
4. Her pansuman değişiminde eksuda miktarını ve granülasyon dokusunun varlığını izleyin.

AYAK YARALARI
Ayağın plantar yüzeyinde veya topuğunda bulunan yaralar söz konusu olduğunda, hortumun ve/
veya SensaT.R.A.C.™ Pedin yerleştirilmesi sonucunda ek basınç uygulanmaması için köprüleme
tekniğinin kullanılması en uygun seçenektir. Bu teknik, ayak sırtına SensaT.R.A.C.™ Ped veya hortum
yerleştirebilmek için köpük kullanmayı gerektirir (V.A.C.® GranuFoam™ Topuk Pansumanı kullanmayı
düşünün).
SensaT.R.A.C.™ Pedi yara dışına doğru köprülemek için uygulama tekniği

Plantar yüzeydeki yaralar
için "C" kesiği

1. Uygun V.A.C.® Köpük Pansumanı yaranın içine nazikçe yerleştirin.
2. Sağlam deriyi korumak için yara kenarından ayağın ön tarafına doğru V.A.C.® Drep veya başka bir
oklüziv bariyer uygulayın.
3. "C" harfi şeklinde başka bir köpük parçası kesin.
4. C şekilli köpük parçasını ayağın çevresine yerleştirin, yaradan yan tarafa uzatın ve yaranın içindeki
köpük pansumanla temas ettiğinden emin olun. Köpüğün sağlam deriyle temas etmediğinden
emin olun.
NOT: Yarada kullanılan köpük parçalarının toplam sayısını her zaman sayın. Kullanılan köpük
miktarını ve pansuman değişim tarihini drep üzerine veya varsa Köpük Miktarı Etiketine ve hasta
çizelgesine kaydedin.
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5. V.A.C.® Drepi köpüğün üzerine uygulayın ve ayağın ön tarafına uzatarak hem yaranın üzerini hem
de C şekilli köpük parçasının üzerini örtüp sızdırmazlığı sağlayın.
6. Ayağın ön tarafındaki drepte 2,5 cm'lik bir delik açın ve SensaT.R.A.C.™ Pedi uygulayın.
7. V.A.C.® Terapinin terapötik faydalarının en üst düzeye çıkarılması için ayak boşaltma işleminin
uygun şekilde yapılması önemlidir.

ORTOPEDIK DONANIM

Ortopedik donanımların
(çivi) etrafında V.A.C.®
Drep sızdırmazlığını sağlama

V.A.C.® Pansuman, çivi bölgeleri gibi ortopedik donanım içeren yaralara yerleştirilebilir.
Uygulama Tekniği
1. Yaraya uygun V.A.C.® Pansumanı yerleştirin.
2. Çivinin çevresine, yara seviyesinden 1,27 cm yukarıda olacak biçimde, şekillendirilebilir bir
hidrokolloid şerit uygulayın, şeridi çivinin etrafına sarın ve sıkıca oturduğundan emin olun.
3. V.A.C.® Drepi uygun boyutta kesin ve yaraya uygulayın.
4. Drep şeritleri kesin ve çivinin üzerine dikey olarak ve çiviyi çevreleyen V.A.C.® Drepin üzerine
uygulayın. Bu işlemi çivinin her iki tarafından yapın. V.A.C.® Terapi başlatılırken drepi sıkıştırarak
hava geçirmezliği sağlayın.
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YARA KENARI YAKLAŞTIRMA VE PANSUMAN TEKNIĞI
Önemli doku kaybının olmadığı açık yaralarda V.A.C.® Terapi yara kenarlarının yaklaştırılmasını
desteklemek için kullanılabilir.
1. İlk pansuman uygulaması V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanın yaraya nazikçe yerleştirilmesini içerir.
NOT: Yarada kullanılan köpük parçalarının toplam sayısını her zaman sayın. Kullanılan köpük
miktarını ve pansuman değişim tarihini drep üzerine veya varsa Köpük Miktarı Etiketine ve hasta
çizelgesine kaydedin.
2. Basınçlar fazla birikinti ve sıvıların giderilmesini desteklemeye uygun şekilde ayarlanmalıdır.
3. Sonraki pansuman uygulamalarında köpük, yara kenarlarının kontrollü bir şekilde yaklaştırılmasını
sağlamak üzere giderek daha küçük parçalar halinde kesilmelidir.

İlk köpük uygulaması,
bunun sonrasında giderek
daha küçük köpük
parçaları kullanılır

Yara kenarlarının
kontrollü bir şekilde
yaklaşması yavaşça
kapanmayı sağlar

Tam kapanma sağlanır

PANSUMANLAR VE FEKAL İNKONTINANS
V.A.C.® Terapi fekal inkontinans varlığında kullanılabilir. İdrarını tutamayan ve sakrokoksigeal veya
perineal yaralara sahip olan birçok hasta V.A.C.® Terapiden faydalanabilir. Yara pansumanına potansiyel
feçes sızıntısını engelleyen veya kontrol altına alan birkaç yöntem mevcuttur.

•

Bir rektal toplama sistemi (fekal torba gibi) veya fekal inkontinans yönetim sistemi kullanmayı
düşünün.

•

Yarayı V.A.C.® Drep, esnek bir deri bariyeri veya pansumanın feçes nedeniyle çıkmasını önlemeye
yardımcı olacak başka bir deri hazırlığıyla çerçeveleyin. Bariyer katmanı, anüs ile feçesle temas
edebilecek alan arasında bir set oluşturmaya yardımcı olur.
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KÜÇÜK YARALARIN PANSUMANI VE SENSAT.R.A.C.™ PED UYGULAMASI
Boyut olarak SensaT.R.A.C.™ Pedden küçük (< 4 cm) yaralar için yara çevresindeki dokuyu korumak ve
maserasyonu önlemek için aşağıdaki pansuman uygulaması önerilir:

Şek. 1

Şek. 5

Şek. 2

Şek. 3

Şek. 4

Şek. 6

Şek. 7

Şek. 9

Şek. 10

Şek. 8

1. Koruyucu deri bariyer hazırlığı uygulayarak yara çevresindeki alanı hazırlayın ve yarayı şeffaf film ya
da hidrokolloid pansuman ile "resim çerçevesi içine alın" (Şekil 2).
2. Köpüğün sağlam deri üzerine taşmadan yaranın üzerine nazikçe yerleştirilmesine imkan verecek
boyutlarda köpük pansumanı kesin (Şekil 3).
NOT: Parçalar yara içerisine düşebileceği için köpüğü yara üzerinde kesmeyin (Şekil 4). Yara
bölgesinden uzakta pansumanın çıkarılmasından sonra gevşek parçaların yaraya düşmemesini ya da
yarada kalmamasını sağlamak üzere parçaları çıkararak köpüğü ovuşturun veya kesin.
3. Köpüğü, tüm yara yüzeyi ile temasını sağlayarak, nazikçe yara kavitesine yerleştirin (Şek. 5). Köpük
pansumanı herhangi bir yara alanı içerisine zorla itmeyin.
NOT: Yarada kullanılan köpük parçalarının toplam sayısını her zaman sayın. Kullanılan köpük
miktarını ve pansuman değişim tarihini drep üzerine veya varsa Köpük Miktarı Etiketine ve hasta
çizelgesine kaydedin.
4. SensaT.R.A.C.™ Pedin boyutuna uygun hale getirmek için SensaT.R.A.C.™ Pedden 2 - 3 cm
sarkacak kadar büyük bir köpük parçası kesin (Şekil 6) ve köpüğü yaraya yerleştirin (Şekil 7).
Köpüğün sağlam deriye gelmediğinden, yarayı "resim çerçevesi içine almak" için kullanılan ürünün
üzerine konumlandırıldığından ve sağlam deriyi koruduğundan emin olun (Şekil 8).
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5. V.A.C.® Drepi köpük pansumanı kaplayacak ve artı 3 - 5 cm kenar payı kalacak şekilde kesip
yerleştirin (Şekil 9).
6. Drepi parmaklarınızla sıkıştırarak tutun ve drepte 2,5 cm’lik bir delik açın (uzunlamasına kesik
şeklinde değil). Delik, sıvı ve/veya eksuda çıkışını sağlayacak kadar geniş olmalıdır. Köpüğün
kesilmesi gerekmez.
7. SensaT.R.A.C.™ Pedi köpüğün büyük parçasına uygulayın (Şekil 10).
8. Sızdırmazlık için SensaT.R.A.C.™ Pedin drepini gerekirse ek dreple kapatın.
9. Tedaviyi başlatın.

İNSIZYON YÖNETIMI
V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanlar dikişle veya telle kapatılmasının ardından dren yapmaya devam
eden insizyon ortamını yönetmek üzere kapalı cerrahi insizyonlarda kullanılabilir.
İnsizyon Bölgesini Hazırlama
1. Cerrahi müdahaleden önce, pansuman yapışmasını ve sızdırmazlığı iyileştirmek için pansumanın
uygulanacağı cerrahi bölgeyi kurum protokolüne uygun olarak tıraşlayın ya da kırpın.
2. Cerrahi müdahalenin hemen ardından, uygulama bölgesini doktorun talimatlarına göre
temizleyin.
3. Uygulama bölgesini steril gazlı bezle kurulayın. Düzgün yapışmayı sağlamak için pansuman
uygulanmadan önce uygulama bölgesi tamamen kuru olmalıdır.
Dren Hortumları ve Ağrı Yönetimi Kontrol Gereçleri
Pansumanın hortumun deriden çıktığı yer üzerine uygulanmaması koşuluyla, V.A.C.® Terapi Sistemi
pansumanları hem dren hortumlarıyla hem de ağrı gereçleriyle birlikte kullanılabilir. Cerrahi drenler
pansuman sınırının dışında deri altından ilerletilmeli ve V.A.C.® Terapi Sisteminden bağımsız olarak
çalışmalıdır.
NOT: Cerrahi drenlerin V.A.C.® Terapi Sistemi ile birlikte kullanılmasına izin verilmekle birlikte sistem,
dren çıkışı veya dren kabı olarak kullanılmamalıdır.
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İnsizyon Bölgesine Pansuman Uygulama

Ürün

Pansuman Boyutu

6,35 cm pansuman şeritlerinin
potansiyel toplam kesim
uzunluğu

Maksimum insizyon uzunluğu

V.A.C.® GranuFoam™ Küçük
Pansuman

10 x 7,5 x 3,2 cm

15,2 cm

10,2 cm

V.A.C.® GranuFoam™ Orta
Pansuman

18 x 12,5 x 3,2 cm

30,5 cm

25,4 cm

V.A.C.® GranuFoam™ Büyük
Pansuman

26 x 15 x 3,2 cm

43,2 cm

38,1 cm

V.A.C.® GranuFoam™ XL
Pansuman

60 x 30 x 1,5 cm

302,3 cm

297,2 cm

1. Uygun pansumanı seçin.
2. İnsizyon çevresindeki deriyi kurum protokolüne veya doktorun talimatlarına uygun olarak
temizleyin.
3. Pansumanın sızdırmazlığını sağlamak için insizyon çevresindeki bölgeye her bir tarafta yaklaşık
5,1 cm'lik bölgeyi örtecek şekilde cilt koruyucu/cilt yapışkanı uygulayın
4. V.A.C. ® Drep, hidrokolloid veya başka bir şeffaf film ile sütür hattını açık bırakarak sütür hattının her
iki tarafındaki sağlam deriyi koruyun (sütür veya telle tutturma hattını "resim çerçevesi içine alın").
5. İnsizyon boyunca en az 7,6 cm genişliğinde yapışkan olmayan bir katman (yağ emülsiyonu, petrol
veya silikon pansuman) yerleştirin. İnsizyonun her bir ucundan en az 2,5 cm'lik bölgeyi dahil edin.
6. V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanı en az 6,3 cm genişliğinde şeritler halinde kesin. Tüm insizyonu
kapatmaya yetecek ve her uçta en az 2,5 cm pay kalacak şekilde yeterli sayıda şerit kesin.
7. V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman şeritlerini yapışkan olmayan katman boyunca yerleştirin.Birden
çok şerit kullanılırsa insizyon uzunluğu boyunca negatif basınç uygulanması için şeritlerin birbirine
değdiğinden emin olun. V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanın sağlam deriyle temas etmesine izin
vermeyin.
8. V.A.C.® Drepi, V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanı içine alacak ve sağlam deriyle 3 - 5 cm temas
payı olacak şekilde en az 17,8 cm genişlikte kesin. Sızdırmazlık sağlamak için ilave bir drep şeridi
kullanılarak kenarlarda üst üste getirilebilir.
9. V.A.C® Drepi, V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanın üzerine nazikçe yerleştirin ve ardından sağlam
deriye doğru genişleterek kenarları aşağı çekin.
NOT: Yara çevresindeki deride travma oluşmasını önlemek için drep uygulaması esnasında drepi
köpük üzerinde çekmeyin veya germeyin.
10. Drepi parmaklarınızla sıkıştırarak tutun ve drepte 2,5 cm’lik bir delik açın (uzunlamasına kesik
şeklinde değil). Delik, sıvı ve/veya eksuda çıkışını sağlayacak kadar geniş olmalıdır. Köpüğün
kesilmesi gerekmez.
11. SensaT.R.A.C.™ Pedi uygulayın.
12. V.A.C.® Terapiyi -125 mmg'de sürekli modda başlatın.
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4 - V.A.C.® TERAPI İZLEME
AĞRI YÖNETIMI
V.A.C.® Terapi alan hastalar yara iyileşmeye başladıkça ağrıda azalma yaşayabilir. Ancak, bazı
hastalar tedavi ya da pansuman değişiklikleri sırasında rahatsızlık hissedebilir. Kurum yönergeleri
doğrultusunda, doğrulanmış bir ağrı puanlandırma aracı kullanılmalı ve pansumanla ilgili prosedürler
öncesinde, sırasında ve sonrasında uygun hallerde ağrı puanları kaydedilmelidir.
Bunun yanında, aşağıdaki stratejiler düşünülmelidir:

•

Hasta tedavi boyunca rahatsızlıktan şikayet ediyorsa V.A.C.® WhiteFoam Pansumana geçmeyi
düşünün.

•
•

Hastanın tedavi sırasında yeterli analjezik aldığından emin olun.

•

Ani bir ağrı artışı veya ağrı karakterindeki değişiklik araştırma gerektirir.

Hasta pansuman değişimi esnasında rahatsızlıktan şikayet ediyorsa premedikasyon
uygulamayı, köpüğü yerleştirmeden önce yapışkan olmayan pansuman katmanı (sayfa
23) kullanmayı, yarayı örtmek için V.A.C.® WhiteFoam kullanmayı ya da rahatsızlığı, tedaviyi
gerçekleştiren doktorun önerdiği şekilde yönetmeyi düşünün.

TEDAVININ UZUNLUĞU
Tedavinin uzunluğu, tedaviyi gerçekleştiren doktorun tedavi hedefine, yara patolojisine, yara boyutuna
ve hasta komorbiditelerinin yönetimine bağlıdır. Ortalama tedavi uzunluğu 4 - 6 haftadır; ancak, birçok
yara bir hafta gibi kısa bir sürede cerrahi kapatmaya hazır olabilir. Hasta bir cerrahi müdahale adayı
değilse tatmin edici ilerleme devam ettikçe uzun bir süre boyunca V.A.C.® Terapi kullanılabilir.
V.A.C.® TERAPI NE ZAMAN SONLANDIRILMALIDIR?
V.A.C.® Terapi aşağıdaki durumlarda sonlandırılmalıdır:

•

Tedavi hedefine ulaşıldığında. Bu nokta bazı durumlarda yaranın tamamen kapanması, bazı
durumlarda ise yaranın ameliyatla kapanmasıdır.

•

Yara art arda bir veya iki hafta hiçbir ilerleme göstermediğinde ve yaranın iyileşmesini
destekleyebilecek çözümler başarısız olduğunda. Her durum farklılık gösterebilir.

•

Hasta tıbbi bakım planını takip edemediğinde veya takip etmek istemediğinde (maksimum fayda
sağlanamayabilir).
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ETKILI V.A.C.® TERAPININ GÖSTERGELERI
•
•

Eksuda hacmi zaman içerisinde yavaşça azalmalıdır.

•

Negatif basınçlı terapi sırasında eksuda rengi serözden serosanguinöze dönebilir ve bir miktar
sanguinöz ya da kanlı drenaj kaydedilebilir. Bu durum, V.A.C.® Terapinin perfüzyonu desteklemeye
yardımcı olan etki mekanizmasından kaynaklanır. Yara drenajı özelliklerindeki değişiklik,
granülasyon dokusunun kılcal damar tomurcuğundaki parçalanma ile ilgili olabilir. V.A.C.® Terapi
sırasında aniden veya yüksek miktarda aktif kanama meydana gelirse veya hortumda
ya da kanisterde taze (parlak kırmızı) kan görülürse V.A.C.® Terapiyi derhal durdurun,
kanamayı durduracak önlemler alın ve derhal tıbbi yardım isteyin.

•

İyileşmenin aktif durumu devam ettikçe yara ölçümleri azalmaya başlamalıdır. Karşılaştırma
amacıyla ve iyileşmenin etkin bir şekilde değerlendirilmesi için haftalık yara ölçümleri yapılmalı ve
kurumun protokolüne uygun olarak kaydedilmelidir. Her hafta yara boyutlarında sabit bir azalma
kaydedilmelidir. Bu durum gerçekleşmezse vakit geçirmeden kapsamlı değerlendirme ve sorun
giderme müdahaleleri uygulanmalıdır (aşağıdaki Yara Boyutundaki Küçük Değişiklikler
bölümüne bakın). InfoV.A.C.® ve V.A.C.Ulta™ Terapi Sistemleri, yara görüntüleme ve boyut
kaydetme araçları sunar.

•

Yara granülasyon dokusu oluşturmaya devam ettikçe yara kenarlarında yeni epitelyal büyüme
görülmelidir.

V.A.C.® Terapi yaraya perfüzyonu desteklemeye yardımcı oldukça yara görünümü renk değiştirerek
daha koyu bir kırmızıya dönebilir.

ETKILI OLMAYAN TEDAVININ GÖSTERGELERI
Her hafta yara boyutlarında sabit bir azalma kaydedilmelidir. Bu durum gerçekleşmezse vakit
geçirmeden kapsamlı değerlendirme ve sorun giderme müdahaleleri uygulanmalıdır (aşağıya bakın).
YARA BOYUTUNDAKI KÜÇÜK DEĞIŞIKLIKLER
Yarada art arda bir veya iki hafta boyunca çok az değişiklik görülür veya hiç değişiklik görülmezse ve
bunun nedeni hastanın uyumu, teknik ve altta yatan komorbiditeler değilse aşağıdakilerin yapılması
faydalı olabilir:

•

Hastaya yeterli basınç azaltma uygulandığından emin olun. Örneğin, iskiyal bası ülserine sahip bir
hasta çok uzun süredir dik oturuyor olabilir.

•

İçe doğru epitelyal geçişi artırmak amacıyla köpüğü, küçük derinlikteki yaralar için yara
kenarlarından biraz daha küçük miktarda kesin. V.A.C.® Terapi sırasında yara kenarlarının aşağıya
doğru kıvrılmasına izin vermeyin.

•
•

V.A.C.® Terapiyi 1 - 2 gün keserek bir "terapötik duraklama" sağlayın, sonra devam ettirin.
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Tedavi ayarlarını sürekliden aralıklı / DPC'ye veya ters yönde değiştirin.

•

Yarada, yaraya negatif basınç ulaştırmayı engelleyebilecek başka ürünlerin kullanılıp
kullanılmadığını değerlendirin.

•

Tüneller veya yüksek miktarda eksuda içeren yaralar gibi aralıklı / DPC tedavisine uygun olmayan
yaralar için basınç ayarlarını düzenleyin (tolere edilebilecek kadar).

•
•

Gerekirse beslenme durumunu ve takviyelerini değerlendirin.

•

Tesis protokolüne veya doktorun talimatına uygun olarak yara enfeksiyonunu değerlendirin.
Doktorun talimatıyla bir mikrobiyoloji kültürü veya biyopsi alarak uygun şekilde tedavi edin.

Alınan gerçek tedavi saati sayısı ile önerilen tedavi saati sayısının (günde 22 saat) eşleştiğinden
emin olmak için tedavi saati ölçüm cihazını kontrol edin. Tedavi saati sayısı günde 22 saatten azsa
neden bir tedavi eksikliği olduğunu öğrenin ve durumu düzeltin.

YARANIN KÖTÜLEŞMESI
Bir yara, pansuman değişimleri arasında iyi bir ilerleme sergilerken daha sonra hızla kötüleşirse
aşağıdaki müdahaleleri düşünün ve gerekirse bir uzmanın tavsiyelerine / görüşüne başvurun:

•

Alınan gerçek tedavi saati sayısının önerilen tedavi saati sayısı ile (günde 22 saat) eşleştiğinden
emin olmak için tedavi geçmişi günlüğünü (terapi ünitesinde mevcutsa) kontrol edin. Tedavi saati
sayısı günde 22 saatten azsa neden bir tedavi eksikliği olduğunu öğrenin ve durumu düzeltin.

•

Bir steteskop kullanarak veya bir üfleme sesi olup olmadığını dinleyerek ya da elinizi pansumanın
kenarlarına hafifçe bastırıp gezdirerek küçük sızıntıları kontrol edin. ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® ve
V.A.C.Ulta™ Terapi Sistemleri, sızıntı yerinin bulunmasıyla ilgili sesli ve görsel ipuçları sağlayan bir
Seal Check™ Sızıntı Dedektörü aracı sunar. Gerekirse yama yapın. Ancak, iki katmandan fazla drep
uygulamayın.

•
•
•
•

Yarayı pansuman değişimleri sırasında daha derinlemesine temizleyin.

•

Osteomiyelit olup olmadığını değerlendirin; varsa uygun şekilde tedavi edin.

Enfeksiyon işaretleri ve belirtileri olup olmadığını değerlendirin; varsa uygun şekilde tedavi edin.
Pansumanı sık sık değiştirin; en az 48 saate bir değiştirildiğinden emin olun.
Yarayı inceleyin ve gerekirse debride edin. Ölü veya aşağıya kıvrılmış yara kenarlarını debride
edin; aksi takdirde granülasyon dokusu oluşumu ve epitelyal hücrelerin kabul edilebilir bir yara
tabanından geçişi engellenebilir.
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YARA RENGINDEKI DEĞIŞIKLIKLER
Yara değerlendirmesinde koyu renk değişimi ortaya çıkarsa:

•

Mekanik travma olasılığını göz ardı edin. Yarayı aşırı basınçtan, yara içindeki fazla köpükten veya
köpük üzerindeki çekilmiş veya gergin drepten kurtarın. Drepi köpüğün üzerine yuvarlamayı
unutmayın; köpüğün üzerine germeyin.

•

Basıncı 25 mmHg'lik basamaklarla azaltın.

•

Hastanın antikoagülan ilaç alıp almadığını belirleyin; alıyorsa son koagülasyon laboratuvar
değerlerini değerlendirin.

•

Aşırı doldurmayı önlemek için pansumanı uygulamadan önce köpüğün derinliğini azaltın veya
V.A.C.® GranuFoam™ İnce Pansuman kullanmayı düşünün.

Yara beyaz, aşırı nemli veya yumuşamış görünüyorsa:

•

Alınan gerçek tedavi saati sayısı ile önerilen tedavi saati sayısının eşleştiğinden emin olmak için
tedavi saati ölçüm cihazını kontrol edin. Neden bir tedavi eksikliği olduğunu öğrenin ve durumu
düzeltin.

•

Ekstraselüler birikinti dengeye geldiğinde eksuda hacmi yavaş bir azalma yaşamalıdır. Eksuda
hacminin sürekli olarak yüksek olması enfeksiyona veya diğer komplikasyonlara işaret edebilir ve
tedaviyi öneren klinisyen tarafından değerlendirilmelidir.

•
•
•

Gizli enfeksiyon olup olmadığını belirleyin.

•
•

Pansuman tekniğini değerlendirin.

•
•
•

Çevreleyen dokuyu V.A.C.® Drep veya bir hidrokolloid ile koruyun.
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Drenaj artarsa basınç ayarlarını 25 mmHg'lik basamaklarla artırın.
Konum bakımından eksudanın etkili bir şekilde çıkarılmasını önleyebilecek bir sızıntı olup
olmadığını belirleyin.

SensaT.R.A.C.™ Pedinin yaradan uzağa köprülenmesine gerek duyulup duyulmadığını
değerlendirin.

Yara drenajını yara çevresindeki deriden izole edin (özel bilgiler için bkz. sayfa 14).
Hastaya yeterince boşaltma uygulanıp uygulanmadığını veya yara / pansuman üzerinde yara
eksudasının yara çevresindeki deri üzerine itilmesine neden olacak bir harici basınç potansiyeli
olup olmadığını belirleyin.

YARA KOKULARI
V.A.C.® Terapi ile tedavi edilen yaralar, bakteri ve protein içeren köpük ve yara sıvıları nedeniyle
kokabilir. Mevcut bakteri ve protein türleri, kokunun türünü ve kuvvetini belirler.

•

Bakteri yükünü azaltmak ve kokuyu en aza indirmek için her pansuman değişiminde yaranın
derinlemesine temizlenmesi zorunludur.

•

Yaranın derinlemesine temizlenmesinden sonra kötü koku geçmezse bu durum olası bir
enfeksiyonun işareti olabilir.

•
•
•

V.A.C.® Kanister ve Isolyser® jel, kokuları büyük ölçüde azaltabilir.
Kokuyu kontrol altına almak için kanisterin daha sık değiştirilmesi gerekebilir.
Koku kaynağının V.A.C.® Terapi Ünitesi olduğunu belirlerseniz söz konusu terapi ünitesini
kullanmayı bırakın ve değişim için KCI temsilcinizle iletişim kurun.
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5 - YARAYA ÖZGÜ BILGILER
AKUT / TRAVMATIK YARALAR / KISMI KALINLIKLI YANIKLAR
V.A.C.® Terapi kısmi kalınlıklı yanıklar ve ortopedik yaralar dahil akut travmatik yaralara sahip hastaların
bakımında kullanılabilir.
Aşağıdaki ayar önerileri, klinisyenin tedavi aralıklarını yara çeşidine ve tedaviyi gerçekleştiren doktorun
talimatına uygun olarak seçmesine yardımcı olur. Seçilen aralıklar, her bir yara çeşidine yönelik ortak
ayarlara dayalı bir kılavuzdur. Her hastanın durumu değişiklik gösterebilir. Her hastaya ait ayarları
doğrulamak için tedaviyi gerçekleştiren doktora başvurun.
Amaçlar ve Hedefler:

•
•
•
•

Granülasyon dokusu oluşumunu desteklemek
Perfüzyonu desteklemek
Sıvıları, eksudayı ve enfeksiyöz maddeleri temizlemek
Flep veya deri greftini çıkarmaya yardımcı olmak

Tablo 5.1: Akut / travmatik yaralar / kısmi kalınlıklı yanıklar için önerilen ayarlar
Başlangıç
döngüsü

Sonraki döngü

Hedef basınç V.A.C.®
GranuFoam™ Pansuman

Hedef basınç V.A.C.®
WhiteFoam Pansuman

Pansuman değişim aralığı*

İlk 48 saat sürekli

Aralıklı/DPC
düşünün
(5 dk Açık/
2 dk Kapalı),
tedavinin geri
kalanı için

125 mmHg

125 - 175 mmHg
Daha fazla drenaj
için yukarı titre edin

48 - 72 saatte bir, haftada
en az 3 kez Enfekte yaralar:
Daha sık pansuman değişimine
ihtiyaç duyulup duyulmadığını
değerlendirin

* V.A.C.® Pansumanla birlikte verilen kullanım talimatlarındaki pansuman değişimi bilgilerine bakın.

Önemli Klinik Hususlar

•

V.A.C.® Terapi enfeksiyöz materyalin temizlenmesine yardımcı olmak ve granülasyon dokusu
oluşumunu desteklemek üzere debridman sonrasında kullanılabilir.

•

V.A.C.® Terapi ortopedik donanımların varlığında kullanılabilir (bkz. Ortopedik Donanım, sayfa
32). Klinisyenler granülasyon dokusunun kalitesini gözlemlerken hemşirelik / tıp değerlendirmesi
yapmalı ve altta yatan osteomiyelitin varlığını gösterebilecek her türlü enfeksiyon belirtisine karşı
dikkatli olmalıdır. Bu gibi durumlarda, tedaviyi gerçekleştiren doktora başvurun.

•

Tendonlar, ligamentler, kan damarları, organlar ve sinirler (vital yapılar) V.A.C.® Terapinin
uygulanmasından önce tamamen örtülmeli ve korunmalıdır. Bir kas flepi veya diğer bir kalın doğal
doku katmanıyla örtülmesi en etkili korumayı sağlar. Bunlar mevcut değilse yapışkan olmayan
pansuman (sayfa 23) malzemesi kullanmayı düşünün.
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•

V.A.C.® Köpük, emilebilen veya emilemeyen meş ya da sağlam fasya üzerine doğrudan
uygulanabilir. V.A.C.® Pansumanı açıktaki kan damarları, organlar, sinirler veya tendonlar üzerine
yerleştirmeyin.
V.A.C.® Terapi sırasında aniden veya yüksek miktarda aktif kanama meydana gelirse
veya hortumda ya da kanisterde taze (parlak kırmızı) kan görülürse V.A.C.® Terapiyi
hemen durdurun, kanamayı durduracak önlemler alın ve derhal tıbbi yardım isteyin.

•

Yüksek miktarda eksuda içeren yaralar için drenaj miktarı azalana kadar hedef basınçları
25 - 75 mmHg artırmayı düşünün. Bunun yapılması, yeterli miktarda sıvının alınmasını ve V.A.C.®
Pansuman sızdırmazlığı bütünlüğünün korunmasını sağlar.

•

Rahatsızlık hisseden veya V.A.C.® WhiteFoam Pansuman kullanan hastalarda ya da yaranın
tünelleme / alt boşluk veya flep ve greft içerdiği durumlarda sürekli tedavi önerilir.

•

V.A.C.® Terapi, yaranın enfekte kemik dahil (gerekirse) tüm nekrotik, ölü dokulardan derinlemesine
debride edilmesine ve uygun antibiyotik tedavisinin başlatılmasına kadar osteomiyelit içeren bir
yara üzerinde başlatılmamalıdır.

•

Açıkta kemik veya kırıklar bulunan akut yaralarda, V.A.C.® Sistemi sıvının alınmasına yardımcı olmak
için kullanılabilir ve travmatik yarada ikincil öneme sahip enfeksiyöz materyali temizleyebilir.
NOT: Sağlam kemiği tek kat yapışkan olmayan malzemeyle (sayfa 23) koruyun.

•

V.A.C.® WhiteFoam Pansuman ile basınç ayarları, hasta tarafından tolere edilebildiği durumlarda en
az 125 mmHg olmalıdır.

•

V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman, büyük doku eksikliklerine sahip travmatik yaralar için önerilir.
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AÇILMIŞ YARALAR
V.A.C.® Terapi, postoperatif komplikasyonlardan kaynaklanan çok çeşitli büyük ve küçük yaranın
tedavi edilmesi için uygundur. Bu gibi durumlarda, yara yönetimi ilkeleri yeterli cerrahi debridman ve
antibiyotiğin ardından V.A.C.® Terapinin hemen uygulanmasını gerektirir.
Bu ayar önerileri, klinisyenin yara çeşidine ve tedaviyi gerçekleştiren doktorun talimatına uygun olarak
tedavi aralıklarından seçim yapmasına yardımcı olur. Seçilen aralıklar, her bir yara çeşidine yönelik
ortak ayarlara dayalı bir kılavuzdur. Her hastanın durumu değişiklik gösterebilir. Her hastaya ait ayarları
doğrulamak için doktora başvurun.
Amaçlar ve Hedefler

•
•
•
•

Yara kenarlarını çekmeye yardımcı olmak üzere kontrollü, lokal negatif basınç uygulamak
Kapalı nemli bir yara iyileştirme ortamı sağlamak
Perfüzyonu desteklemek
Sıvıları, eksudayı ve enfeksiyöz maddeleri temizlemek

Tablo 5.3: Cerrahi yara dehisansları için önerilen ayarlar
Başlangıç döngüsü

Hedef basınç V.A.C.®
GranuFoam™ Pansuman

Hedef basınç V.A.C.®
WhiteFoam Pansuman

Pansuman değişim
aralığı*

Tedavi süresi
boyunca sürekli

125 mmHg

125 - 175 mmHg
Yukarı titre edin

48 - 72 saatte bir, haftada
en az 3 kez Enfekte yaralar:
Daha sık pansuman değişimine
ihtiyaç duyulup duyulmadığını
değerlendirin

* V.A.C.® Pansumanla birlikte verilen kullanım talimatlarındaki pansuman değişimi bilgilerine bakın.

Açılmış Yaralara İlişkin Klinik Konular

•

Yara özelliklerine ve tedavinin hedefine göre uygun köpük pansuman türünü seçin.
(bkz. Tablo 1.2 sayfa 22).

•

V.A.C.® Terapi, sabitleme sütürleri yerindeyken kullanılabilir, ancak genellikle sütürlerin altında ve
aralarında bulunan tüm yaralara erişmek ve pansuman yapmak önemlidir.

•

Düzgün şekilde uygulanmış bir V.A.C.® Pansumanın çökmemesi durumunda V.A.C.® Drepi bitişik
dren (delinme) bölgelerinin üzerine uygulamayı düşünün.

•

Yara eksudasının özelliklerini ve hacmi izleyin ve önemli değişiklikleri tedaviyi gerçekleştiren
doktora rapor edin.

•

Köpüğün yerleşimi ve boyutu, en iyi sonuçları elde etmek ve ters doku genişlemesi sağlamak için
çok önemlidir. Bkz. Yara Kenarı Yaklaştırma ve Pansuman Tekniği, (sayfa 33).

•

Yara tabanında bağırsak görünür durumdaysa mümkün olduğunda omentum majusun görünür
bağırsağın üzerine çekilmesi, ardından V.A.C.® Terapi ile normal şekilde devam edilmesi en iyi
uygulamadır. Omentum majusa ulaşılamıyorsa cerrah bağırsağın üzerine meş yerleştirmeyi
düşünebilir. Ancak, V.A.C.® Köpüğün meşle örtülü bir bağırsağa uygulanması, bağırsakta
granülasyon dokusu oluşturabilir ve yapışıklıklarla sonuçlanabilir.
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•

V.A.C.® Köpük, viseranın açıkta olmadığı abdominal yaralarda doğrudan sentetik meş üzerine
yerleştirilebilir ve meşten yara tabanına uzayarak meşin altındaki yapılardan granülasyon
dokusunun büyümesini kolaylaştırabilir.

•

V.A.C.® Terapi, sternal yaraların yönetiminde önemli bir araç olabilir. Göğüs boşluğunda bulunan
vital yapılar nedeniyle, V.A.C.® Terapi en üst düzey özen ve dikkatle uygulanmalıdır.

•

Yüzeysel sternal yaralar, sternumun stabil ve sağlam olduğu ve bir kemik enfeksiyonunun mevcut
olmadığı yaralardır. Bu yaralar, açılmış yaralara ilişkin yönergelere uygun olarak yönetilir.

•

Derin sternal yaraları olan hastalarda (mediastiniti veya sternal yara enfeksiyonu olan hastalarda)
pansuman değişimleri sorumlu klinisyen veya uzman cerrah ya da tercihen kardiyovasküler cerrah
gözetiminde veya bunlar tarafından yapılmalıdır.

•

•

V.A.C.® Terapinin derin sternal yaraya sahip bir hastaya uygulanmasından önce sayfa 9'daki
Kanama ile ilgili Uyarı başta olmak üzere Güvenlik Bilgilerini (sayfa 7 - 16) okuyun ve bunlara
uyun.

•

Sternal yaralar için başlangıçta en düşük negatif basınç ayarı önerilir. Hedef tedavi basıncına
tolere edildiği ölçüde ilerlerken yakından izleyin.

•

Stabil olmayan bir sternuma sahip hastalar için göğüs duvarını stabil hale getirmek üzere
tedavi dönemi boyunca sürekli tedavinin uygulanması önerilir. Bu tedavi, yara kenarlarının
birbirine doğru çekilmesine yardımcı olur ve hastanın daha hareketli ve daha rahat olmasını
sağlayabilecek bir "sabitleme" etkisi sunar.

Açılmış veya abdominal yaralar dışındaki yaralar için eksuda düzeyleri stabil hale geldikten sonra
ve birincil hedefin granülasyon dokusu oluşturmak olduğu durumlarda aralıklı / DPC terapisi ile
daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

MEŞ DERI GREFTLERI
V.A.C.® Terapinin, sıvı alınmasını engelleyen bazı ürünlerin üzerine yerleştirilmesi uygun olmayabilir.
V.A.C.® Terapi ile kullanmadan önce ürünün üreticisine danışın.
V.A.C.® Pansumanı greft yerleşiminden hemen sonra uygulayın ve tedaviyi mümkün olan en kısa
sürede başlatın. V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanları kullanırken greftin / dokunun üzerine yapışkan
olmayan bir pansuman (sayfa 23) doğrudan yerleştirilmelidir. Genel olarak, greftleme öncesinde alıcı
yatağını hazırlamak için kullanılan basınç ayarı, greftleme sonrasında da devam ettirilmelidir. Sabit bir
yastık oluşturmak üzere sürekli tedavi kullanılmalıdır.
Bu ayar önerileri, klinisyenin yara çeşidine ve tedaviyi gerçekleştiren doktorun talimatlarına uygun
olarak tedavi aralıklarından seçim yapmasına yardımcı olur. Seçilen aralıklar, her bir yara çeşidine
yönelik ortak ayarlara dayalı bir kılavuzdur. Her hastanın durumu değişiklik gösterebilir. Her hastaya ait
ayarları doğrulamak için tedaviyi gerçekleştiren doktora başvurun.
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Amaçlar ve Hedefler

•
•
•
•

Sıvıyı çıkarmak
Yara ortamını korumaya yardımcı olmak (örn. kesme kuvvetlerini azaltmak)
Deri greftleri (kısmi ve tam kalınlıklı) için yastık ve stabilite sağlamak
Flep ve deri grefti alımına yardımcı olmak

Tablo 5.4: Meş deri greftleri ve dermal ajanlar için önerilen ayarlar
Başlangıç döngüsü

Hedef basınç V.A.C.®
GranuFoam™* Pansuman

Hedef basınç V.A.C.®
WhiteFoam Pansuman

Pansuman değişim
aralığı

Tedavi süresi
boyunca sürekli

75 - 125 mmHg

125 mmHg
Daha fazla drenaj
için yukarı titre edin

Köpüklerden birini
kullanırken pansumanı
4 - 5 gün sonra çıkarın
(çıkarmadan önce drenaj
sona ermelidir)

* Hastada yüksek basınçlarla kalıcı ağrı varsa kesme kuvvetlerine maruz kalmayacak alanlarda 75 mmHg kullanılabilir. Kesme kuvvetlerinin mevcut
olduğu yüksek konturlu alanlarda 125 mmHg kullanılabilir. Yüksek basınç, grefti yerinde daha sabit tutmaya yardımcı olabilir.

Greftleme Sonrasında Önerilen V.A.C.® Pansuman Uygulama Prosedürü:
1. Tek katmanlı yapışkan olmayan bir pansuman (sayfa 23) seçin (V.A.C.® WhiteFoam Pansuman
kullanılıyorsa gerekli değildir).
2. Yapışkan olmayan maddeyi greftlenen alanın boyutunda, 1 cm kenar payı bırakacak şekilde (tel
hattının yaklaşık 1 cm dışına uzanacak şekilde) kesin ve greftin üzerine yerleştirin.
3. V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanı yapışkan olmayan malzemeyle aynı boyutta kesin ve yapışkan
olmayan katmanın üstüne yerleştirin.
NOTE: V.A.C.® WhiteFoam Pansuman ayrıca deri greftlerinin fiksasyonu için kullanılabilir. V.A.C.®
WhiteFoam kullanırken yapışkan olmayan bir pansuman (sayfa 23) gerekli değildir. V.A.C.® WhiteFoam
Pansumanı greftlenen alanın boyutuna 1 cm kenar payı bırakacak şekilde kesin.
4. V.A.C.® Drepi pansumanla birlikte verilen kullanım talimatlarına uygun olarak uygulayın.
5. SensaT.R.A.C.™ Pedi ve hortumu uygulayın.
6. Negatif basıncı Tablo 5.4'te gösterildiği gibi istenilen düzeye ayarlayın.
7. V.A.C.® Terapinin greft sonrası ilk 24 saatinde hortumda ve kanisterde daha fazla drenaj beklenir,
bundan sonra drenaj genellikle büyük ölçüde azalır. Greft sonrası hortumda önemli miktarda
drenaj olması, köpüğün altında bir komplikasyon olduğuna işaret edebilir. Bir enfeksiyon belirtisi
varsa V.A.C.® Pansumanı çıkarın ve yarayı değerlendirin.

47

BASI ÜLSERLERI
Tam kalınlıklı bası ülserlerinin (aşama 3 ve 4) yönetiminde V.A.C.® Terapi kesin tedavi olarak veya cerrahi
kapama öncesinde yara yatağını iyileştirmek amacıyla kullanılabilir.
Bu ayar önerileri, klinisyenin yara çeşidine ve tedaviyi gerçekleştiren doktorun talimatına uygun olarak
tedavi aralıklarından seçim yapmasına yardımcı olur. Seçilen aralıklar, her bir yara çeşidine yönelik
ortak ayarlara dayalı bir kılavuzdur. Her hastanın durumu değişiklik gösterebilir. Her hastaya ait ayarları
doğrulamak için tedaviyi gerçekleştiren doktora başvurun.
Amaçlar ve hedefler

•
•
•
•

Granülasyon dokusu oluşumunu desteklemek
Perfüzyonu desteklemek
Kapalı ve nemli bir yara iyileştirme ortamı sağlamak
Yara ortamını yönetmeye yardımcı olmak

Tablo 5.5: Bası ülserleri için önerilen ayarlar
Hedef basınç V.A.C.®
Hedef basınç V.A.C.®
GranuFoam™ Pansuman WhiteFoam Pansuman

Başlangıç
döngüsü

Sonraki
döngü

Sürekli
ilk 48 saat

Aralıklı / DPC düşünün
125 mmHg
(5 dk Açık / 2 dk Kapalı),
tedavinin geri kalanı için

125 - 175 mmHg
Daha fazla drenaj
için yukarı titre edin

Pansuman değişim
aralığı*
48 - 72 saatte bir, haftada
en az 3 kez Enfekte yaralar:
Daha sık pansuman değişimine
ihtiyaç duyulup duyulmadığını
değerlendirin

* V.A.C.® Pansumanla birlikte verilen kullanım talimatlarındaki pansuman değişimi bilgilerine bakın.

Önemli Klinik Hususlar

•

Tüm hastalar ayrıntılı bir tıbbi ve beslenmeye yönelik değerlendirmeden geçirilmeli ve yeterli
beslenme ve uygun basınç azaltmasının sağlanması başta olmak üzere etiyolojiyi ve/veya
iyileşmeyi etkileyebilecek tüm faktörler ele alınmalıdır.

•

V.A.C.® Terapi bir debridman aracı değildir ve etkili cerrahi ve/veya diğer debridman biçimlerinin
yerine geçmez.

•

Hastanın derisi sık pansuman değişimlerini tolere edemiyorsa tüm drepin çıkarılması gerekli
olmayabilir. Bunun yerine, köpüğün çevresindeki drepi kesin, köpüğü çıkarın, yarayı klinisyenin
belirttiği şekilde yıkayın, ardından köpüğü yeniden yerleştirip ek bir drep parçasıyla yeniden
sızdırmazlığını sağlayın. Yara çevresindeki alanın etrafında bulunan V.A.C.® Drep, ek bir pansuman
değişimi için yerinde bırakılabilir.

•

Birden çok V.A.C.® Drep katmanı, nem buharı iletme hızını düşürebilir, böylece özellikle küçük
yaralarda, alt ekstremitelerde veya yük taşıma alanlarında maserasyon riskini artırabilir.

•

V.A.C.® Hortumu özellikle kemik çıkıntılarının üzerine yerleştirirken, travma ve/veya basıncı
önlemek için dikkatli olunmalıdır; köprülemeyi düşünün (bkz. sayfa 28).
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V.A.C.® TERAPI KULLANILARAK BASI ÜLSERINE SAHIP HASTANIN YÖNETILMESI
• Hasta ve yara değerlendirmesi
• Uygun araştırmalar ve
konsültasyonlar
• Enfeksiyon tedavisi

Nekrotik doku
debridmanı

Aşama I ve II

Standart
tedavileri
başlatın
(NPUAP,
WOCN,
WPUAP,
AHCPR
yönergeleri)

Daha fazla optimizasyon düşünün

• Beslenme
• Sistem enfeksiyonunu kontrol edin
• Eğitim
• Kaynakların ve hastabakıcıların organizasyonu
• Etiyolojilerin düzeltilmesi
a. Boşaltma basıncı
b. Kesme/sürtünmeyi azaltma
c. Nem kontrolü
d. Spastisite kontrolü

Sürekli konak
optimizasyonu
nu başlatın

Sınıflandırın

Aşama III ve IV

Hasta bir cerrahi müdahale
adayı olarak görüldü

Hasta ve yara
özellikleri
V.A.C.®
Terapiye uygun

Hasta
optimize
edildi

Optimize
edilmedi

Cerrahi
tedavi

V.A.C.® Terapi
(zaman
kazandırıcı)

Standart tedavileri
başlatın
(NPUAP, WOCN,
WPUAP, AHCPR
yönergeleri)

V.A.C.® Terapiyi
başlatın

2 haftalık yeniden
değerlendirme

Hasta
optimize
edildi

Hasta ve yara
özellikleri
V.A.C.® Terapiye
uygun değil

V.A.C.® Terapiye
devam edin

2 haftalık
yeniden
değerlendirme

İyileşmiyor

İyileşmiş
yara

V.A.C.® Terapiye
devam edin

Henüz
optimize
edilmedi

V.A.C.® Terapi için
2 haftalık aralıklarla
değerlendirmelere
devam edin

Yara iyileşiyor

Cerrahi
prosedürü
küçültme
olasılığı

Yara iyileşiyor

Yarayı
ameliyatsız
iyileştirme
olasılığı

Niezgoda v.d. (2006). Bası ülserlerinin etkili yönetimi. Advances in Skin and Wound Care. Cilt 19, Ek 1,
sayfa 6.
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DIYABETIK AYAK ÜLSERLERI
V.A.C.® Terapi diyabetik ayak ülserlerinin yönetiminde giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Bu ayar önerileri, klinisyenin yara çeşidine ve tedaviyi gerçekleştiren doktorun talimatlarına uygun
olarak tedavi aralıklarından seçim yapmasına yardımcı olur. Seçilen aralıklar, her bir yara çeşidine
yönelik ortak ayarlara dayalı bir kılavuzdur. Her hastanın durumu değişiklik gösterebilir. Her hastaya ait
ayarları doğrulamak için tedaviyi gerçekleştiren doktora başvurun.
Amaçlar ve hedefler

•
•
•
•

Granülasyon dokusu oluşumunu desteklemek
Perfüzyonu desteklemek
Kapalı ve nemli bir yara iyileştirme ortamı sağlamak
Yara ortamını yönetmeye yardımcı olmak

Tablo 5.6: Diyabetik ayak ülserleri için önerilen ayarlar
Başlangıç
döngüsü

Sonraki
döngü

Hedef basınç
V.A.C.® GranuFoam™
Pansuman

Hedef basınç
V.A.C.® WhiteFoam
Pansuman

Pansuman değişim
aralığı*

İlk 48 saat sürekli

Aralıklı/DPC
düşünün
(5 dk Açık/
2 dk Kapalı),
tedavinin geri
kalanı için

50 - 125 mmHg**

125 - 175 mmHg
Daha fazla drenaj için
yukarı titre edin

48 - 72 saatte bir, haftada en
az 3 kez Enfekte yaralar:
Daha sık pansuman değişimine
ihtiyaç duyulup duyulmadığını
değerlendirin

* V.A.C.® Pansumanla birlikte verilen kullanım talimatlarındaki pansuman değişimi bilgilerine bakın.
** Belirtilen hedef basınç aralığı dahilinde yüksek basınçlar tercih edilir. İntolerans durumunda daha düşük bir basıncın kullanılması bir seçenektir,
ancak eksudanın etkin bir şekilde temizlendiğinden emin olun.

University of Texas Diabetic Foot Classification System
University of Texas Diabetic Foot Classification (Teksas Üniversitesi Diyabetik Gıda Sınıflandırması) sistemi, enfeksiyon
ve iskemiyi içeren ayrıntılı bir sınıflandırma sağlar.
Aşama

Derece 0

Derece I

Derece II

Derece III

Daha fazla ülserasyon
için preülseratif veya
postülseratif ayak riski

Tendon, kapsül
veya kemikle ilgisi
olmayan yüzeysel ülser

Tendona veya eklem
kapsülüne penetre
eden ülser

Kemiğe penetre
eden ülser

B

Enfeksiyon varlığı

Enfeksiyon varlığı

Enfeksiyon varlığı

Enfeksiyon varlığı

C

İskemi varlığı

İskemi varlığı

İskemi varlığı

İskemi varlığı

İskemi ve enfeksiyon varlığı

İskemi ve enfeksiyon varlığı

İskemi ve
enfeksiyon varlığı

İskemi ve
enfeksiyon varlığı

A

D

Bu sınıflandırma, sonraki sayfada bulunan Diyabetik Ayak Tedavisi Algoritmasına referans olarak eklenmiştir. Diyabetik Ayak Ülserleri için Wagner
Sınıflandırma Sistemi gibi kullanılabilecek başka sınıflandırma sistemleri de mevcuttur.
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Enfekte yara yok
Pansuman 48-72 saate
bir değiştirilir***
2-4 haftada
bir yeniden
değerlendirin

V.A.C.® Terapiye
devam edin
Enfekte yara

Geçerli tedavi
rejimine devam edin

30 günde
iyileşmeye doğru
ilerleme var

İYİLEŞMİ
Ş YARA

Pansuman 48 saatte bir
değiştirilir**

Aşırı maserasyon/
enfeksiyon yok

24 saat sonra
yarayı yeniden
değerlendirin
Aşırı maserasyon/
enfeksiyon
Tedaviyi yeniden
değerlendirin
30 günde
iyileşmeye doğru
ilerleme yok
Haftada bir
kez yeniden
değerlendirin

Tıbbi değerlendirme
Uygun pansuman
Boşaltma

UT Derecesi 1

YARA

> UT Derecesi 1

Kompleks DFU'ya
sahip hasta*

Revaskülerizasyon,
Uygun enfeksiyon
kontrolü

V.A.C.® Terapiyi
düşünün

V.A.C.® TERAPİSİ† ile DİYABETİK AYAK ÜLSERİ TEDAVİSİ

† İzin alınarak kullanılmıştır. Andros v.d.'den (2006) uyarlanmıştır. Diyabetik ayak yaraları için negatif basınç yara tedavisi (V.A.C.®
Terapisi) hakkında konsensus açıklaması. Ostomy Wound Management, Ek Haziran 2006, s. 23.
*Karmaşık DFU = > UT Derecesi 1; ayrıca hasta önerilerde tanımlanan uygun tedavide başarısız olursa Derece 1'i de içerebilir.
**Temmuz 2007'den itibaren, üreticinin önerdiği pansuman değişimi aralığı 48 - 72 saatte bir, haftada en az 3 kezdir; pansuman değişimi
programının uygun olup olmadığını değerlendirin.
***Temmuz 2007'den itibaren, üreticinin önerdiği pansuman değişimi aralığı 48 - 72 saatte bir, haftada en az 3 kezdir. Enfekte yaralar sık ve son
derece yakından izlenmelidir. Bu yaralarda pansumanların 48 - 72 saatten daha sık olarak değiştirilmesi gerekebilir; pansuman değişim aralıkları belirli
bir çizelge yerine yara durumunun ve hastanın klinik durumunun sürekli olarak değerlendirilmesine dayanmalıdır.
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DIYABETIK AYAK ÜLSERLERINE İLIŞKIN KLINIK KONULAR

•

Diyabetik ayak ülserlerine yönelik her tedavide olduğu gibi, başarı doğru tanılamaya ve altta yatan
hastalığın yönetimiyle birlikte ölü dokunun etkili debridmanına bağlıdır.

•
•

Diyabetik ayak ülserlerinin başarılı bir şekilde iyileşmesi için boşaltma gereklidir.

•

Özel pansuman teknikleri düşünülebilir (bkz. Ayak Yaraları, sayfa 31 - 32).

Komplikasyonların önlenmesi için enfeksiyonun erkenden tanımlanması ve hızla tedavi edilmesi
gerekir. Diyabetli hastalarda ağrı, eritem, ateş ve iltihap gibi klasik işaretler bulunmayacağından ya
da az görüleceğinden bunun yapılması zor olabilir.

VENÖZ YETMEZLIK KAYNAKLI ÜLSERLER
V.A.C.® Terapi venöz yetmezlik kaynaklı ülserlerin yönetiminde başarılı bir şekilde kullanılabilir.
Bu ayar önerileri, klinisyenin yara çeşidine ve tedaviyi gerçekleştiren doktorun talimatlarına uygun
olarak tedavi aralıklarından seçim yapmasına yardımcı olur. Seçilen aralıklar, her bir yara çeşidine
yönelik ortak ayarlara dayalı bir kılavuzdur. Her hastanın durumu değişiklik gösterebilir. Her hastaya ait
ayarları doğrulamak için tedaviyi gerçekleştiren doktora başvurun.
Amaçlar ve Hedefler

•
•
•
•
•

Ödemi azaltmak
Perfüzyonu desteklemek
Eksudayı yaradan çıkarmak
Granülasyon dokusu oluşumunu desteklemek
Kapalı ve nemli bir yara iyileştirme ortamı sağlamak

Tablo 5.7: Venöz yetmezlik kaynaklı ülserler için önerilen ayarlar
Başlangıç
döngüsü

Sonraki
döngü

Sürekli Tedavi

Sürekli Tedavi
125 - 175 mmHg**
(yaralar yüksek
miktarda eksudalı
olma eğiliminde olur)

Hedef basınç V.A.C.®
GranuFoam™ Pansuman

Hedef basınç V.A.C.®
WhiteFoam Pansuman

Pansuman değişim aralığı*

150 - 175 mmHg

48 - 72 saatte bir, haftada en
az 3 kez Enfekte yaralar:
Daha sık pansuman değişimine
ihtiyaç duyulup duyulmadığını
değerlendirin

* V.A.C.® Pansumanla birlikte verilen kullanım talimatlarındaki pansuman değişimi bilgilerine bakın.
** V.A.C.® GranuFoam™ Köprü / V.A.C.® GranuFoam™ Köprü XG kullanım talimatlarının Vertikal Köprü Yerleştirme ve Orta Derece ila Çok
Eksüdasyonlu Yaralar bölümüne bakın.

Venöz yetmezlik kaynaklı ülserlerin tedavisinde reçeteli kompresyon giysilerinin veya bandajların
kullanılması yaygındır. Bu ülserlerde altta yatan patolojinin tedavisi önemlidir ve V.A.C.® Terapi
kullanılırken kontrendike değildir. V.A.C.® Terapinin bir kompresyon giysisi veya bandaj altında
kullanımının hastada rahatsızlığa ya da doku hasarına neden olabilecek bası noktalarını
tetiklemeyeceğinden emin olun. SensaT.R.A.C.™ Pedi hiçbir kompresyon giysisi veya bandajın altına
yerleştirmeyin. Bu gibi giysi veya bandajların altına V.A.C.® Pansumanlar yerleştirin.
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KRONIK YARALAR
V.A.C.® Terapi, kesin tedavi olarak veya cerrahi kapama öncesinde yara yatağını iyileştirmek amacıyla
kullanılabilir.
Bu ayar önerileri, klinisyenin yara çeşidine ve tedaviyi gerçekleştiren doktorun talimatına uygun olarak
tedavi aralıklarından seçim yapmasına yardımcı olur. Seçilen aralıklar, her bir yara çeşidine yönelik
ortak ayarlara dayalı bir kılavuzdur. Her hastanın durumu değişiklik gösterebilir. Her hastaya ait ayarları
doğrulamak için tedaviyi gerçekleştiren doktora başvurun.
Amaçlar ve hedefler

•
•
•
•

Granülasyon dokusu oluşumunu desteklemek
Perfüzyonu desteklemek
Kapalı ve nemli bir yara iyileştirme ortamı sağlamak
Yara ortamını yönetmeye yardımcı olmak

Tablo 5.8: Kronik yaralar için önerilen ayarlar
Başlangıç
döngüsü

Sonraki
döngü

Hedef basınç V.A.C.®
GranuFoam™ Pansuman

Hedef basınç V.A.C.®
WhiteFoam Pansuman

Pansuman değişim
aralığı*

İlk 48 saat sürekli

Aralıklı/DPC
düşünün
(5 dk Açık/
2 dk Kapalı),
tedavinin geri
kalanı için

50 - 125 mmHg**

125 - 175 mmHg
Daha fazla drenaj
için yukarı titre edin

48 - 72 saatte bir, haftada en
az 3 kez Enfekte yaralar:
Daha sık pansuman değişimine
ihtiyaç duyulup duyulmadığını
değerlendirin

* V.A.C.® Pansumanla birlikte verilen kullanım talimatlarındaki pansuman değişimi bilgilerine bakın.
** Belirtilen hedef basınç aralığı dahilinde yüksek basınçlar tercih edilir. İntolerans durumunda daha düşük bir basıncın kullanılması bir seçenektir,
ancak eksudanın etkin bir şekilde temizlendiğinden emin olun.

Önemli Klinik Hususlar

•

Tanının belirsiz olduğu kronik yaralarda histolojik değerlendirme için biyopsi veya diğer tanımlayıcı
testlerin yapılması önerilir.

•

Altta yatan etiyolojilerin tanımlanması ve altta yatan hastalık süreçlerine yönelik uygun önlemlerin
alınması önemlidir.

•

Kronik yaralar yara yüzeyine, sinüs kanalına veya tünele geçmiş olabilecek epitelyal hücreleri
temizlemek için yumuşak dokunun agresif debridmanından faydalanabilir.

•

V.A.C.® Hortumu özellikle kemik çıkıntılarının üzerine yerleştirirken, travma ve/veya basıncı
önlemek için dikkatli olunmalıdır.

•

Hastanın derisi sık pansuman değişimlerini tolere edemiyorsa ve yara çevresindeki drep sağlamsa
köpüğün etrafındaki drepi kesebilir, köpüğü çıkarabilir, yarayı belirtilen şekilde temizleyebilir,
ardından köpük ve drepi yeniden yerleştirebilirsiniz. Yara çevresindeki alanda bulunan drep, ek bir
pansuman değişimi için yerinde bırakılabilir.
NOT: Birden çok V.A.C.® Drep katmanı, nem buharı iletme hızını düşürebilir, böylece özellikle küçük
yaralarda, alt ekstremitelerde veya yük taşıma alanlarında maserasyon riskini artırabilir.

53

FLEPLER
V.A.C.® Terapi, cerrahiden yeni çıkmış postoperatif flep hastalarında dokuların konumunu korumaya
yönelik bir yastık olarak kullanılır.
Bu ayar önerileri, klinisyenin yara çeşidine ve tedaviyi gerçekleştiren doktorun talimatlarına uygun
olarak tedavi aralıklarından seçim yapmasına yardımcı olur. Seçilen aralıklar, her bir yara çeşidine
yönelik ortak ayarlara dayalı bir kılavuzdur. Her hastanın durumu değişiklik gösterebilir. Her hastaya ait
ayarları doğrulamak için tedaviyi gerçekleştiren doktora başvurun.
Amaçlar ve Hedefler

•
•
•
•

Flep için yastık ve stabilite sağlamak
Yara ortamını korumaya yardımcı olmak
Sıvıları ve eksudayı temizlemek
Flep alımına yardımcı olmak

Tablo 5.9: Flepler için önerilen ayarlar
Başlangıç döngüsü

Hedef basınç V.A.C.®
GranuFoam™ Pansuman

Hedef basınç V.A.C.®
WhiteFoam Pansuman

Pansuman değişim
aralığı

Tedavi süresi
boyunca sürekli

125 - 150 mmHg

125 - 175 mmHg
Drenajdaki artışı yönetmek
için tedaviyi yukarı titre edin

Pansumanı ameliyattan 72
saat sonra çıkarın.
Komplikasyonlar veya enfekte
yaralar için daha sık pansuman
değişimi yapılmasına ihtiyaç olup
olmadığını değerlendirin.

Önemli Klinik Hususlar

•

Flepi yastıklamaya yardımcı olmak için büyük ve hacimli flepler için yüksek basınçların kullanılması
düşünülebilir.

•

Flepi iskemi veya enfeksiyon belirtilerine karşı değerlendirmek gerektiğinde ve flepin tedavi
sırasında incelenmesi gerekli olduğunda, V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanı uygulamadan önce
yarıya kesin ve bir şerit doğrudan iki yarım köpüğün birleştiği alanın üzerine gelecek şekilde drepi
şeritler halinde yerleştirin. Bu drep şeridinin çıkarılması, klinisyenin alttaki dokuyu incelemek üzere
köpüğü nazikçe ayırmasına imkan tanır. Flepi inceledikten sonra köpük parçalarını tekrar bir araya
getirip yerleştirin, ek bir drep şeridiyle yeniden sızdırmazlığı sağlayın ve tedaviye devam edin.
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V.A.C.® TERAPI ILE FLEP PANSUMANUYGULAMASI
Şek. 1

yarı oklüziv bariyer

Şek. 2

yapışkan olmayan

Şek. 3

Şek. 4

V.A.C.® WhiteFoam fitil

V.A.C.® GranuFoam™

1. Normalin yaklaşık üçte biri oranında daha az sütür kullanarak flepi yerine sütüre edin. Daha fazla
aralık bırakılması, V.A.C.® Terapinin sıvıyı sütür hattından temizlemesine imkan tanıyacaktır.
2. Flepin üstündeki sağlam epidermisin üzerine ve sütür hattının karşı tarafına tek bir V.A.C.® Drep
katmanı veya hidrokolloid pansuman ya da buhar geçirgenliğine sahip yapışkan film pansumanı
gibi başka bir yarı oklüziv bariyer yerleştirin (Şekil 1). Açıktaki sütür hattının üzerine tek bir yapışkan
olmayan pansuman katmanı (sayfa 23) yerleştirin (Şekil 2).
3. Alıcı yatak yoğun bir şekilde sızdırıyorsa ince bir V.A.C.® WhiteFoam Pansuman şeridi kesin (Şekil
3) ve flepin altına, sütürlerin arasına yerleştirerek flepin içindeki sıvıyı emdirin. V.A.C.® WhiteFoam
Pansuman ve V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanın doğrudan temas ettiğinden emin olun.
4. Sütür hattı ve flepin ötesinde 2 -3 cm'lik alan dahil tüm flepi kapsayacak uygun boyuttaki bir
V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanı seçin (Şekil 4). Köpüğün kapsadığı alanın korunan sağlam deri
olduğundan emin olun (yukarıdaki Adım 2).
5. V.A.C.® Drepi hazırlayın ve köpüğün üzerine uygulayın. Bir SensaT.R.A.C.™ Ped uygulayın ve
kanister hortumuna bağlayın.
6. Tedaviyi Tablo 5.9'da gösterildiği gibi Sürekli ayarında başlatın.
7. V.A.C.® Drepin çıkarılması için flepin kalkmasını önlemek üzere drepin üzerine lateral germe
(çekme) uygulanması gerekir.
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ENTERIK FISTÜL
Bazı durumlarda V.A.C.® Terapi, enterik fistüllü yaralarda iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olabilir.
Enterik fistüllü yaralarda V.A.C.® Terapiyi kullanmayı düşünüyorsanız uzman bir klinisyenden destek
almanız önerilir. V.A.C.® Terapi, fistül akıntısının yönetimi ve önlenmesi için değil, fistülün içindeki yara
iyileşmesine yardımcı olmak için önerilir ve bu amaçla tasarlanmıştır.
Tedavinin amacı, tedavi edilmekte olan fistülün akut veya kronik olmasına göre değişir.

•

Akut fistül için akut enterik fistülün kapatılmasını sağlamak üzere yara iyileşmesinin desteklenmesi
amaçlanır.

•

Kronik fistül için enterokutanöz fistül çevredeki veya bitişik abdominal yaradan ayrılır ve yaraya
V.A.C.® Terapi uygulanır. Fistülden gelen akıntı başka bir önleme sistemine yönlendirilir. Bunun
yapılması, hastanın genel sağlığının stabil hale gelmesi ve sonraki cerrahi onarıma imkan verecek
yeterli iyileşmenin gerçekleşmesi için zaman sağlar.

Fistül Yönetimi
Akut Aday Seçimi

Kronik Aday Seçimi

• Enterik Fistül
• Akut Oluşum: Fistül ağzında epitelyal hücre/
büyüme kanıtı yok
• Fistül ağzı kolayca görülebilmeli ve erişilebilir
olmalıdır
• NPO (Ağızdan bir şey yok)
• TPN (Toplam Parental Beslenme)
• Minimum ila orta miktarlarda akıntı
• Akıntı ince ila hafif viskoz kıvamdadır

• Enterik Fistül - cerrahi olmayan müdahale adayı
• Kronik Oluşum: Epitelyal hücre/büyüme
(stomatizasyon) kanıtı
• Fistül ağzı kolayca görülebilmeli ve erişilebilir olmalıdır
• NPO (Ağızdan bir şey yok)
• TPN (Toplam Parental Beslenme)
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Enterik Fistüle İlişkin Talimatlar
I. Bir Yara İçindeki Akut Enterik Fistül (Kompleks)
yapışkan
olmayan
pansuman

Fistül
ağzı

Şek. 3

V.A.C.®
GranuFoam™
Pansuman
V.A.C.®
WhiteFoam
Pansuman

yapışkan
olmayan
pansuman

Şek. 2

Şek. 1

SensaT.R.A.C.™
Ped

SensaT.R.A.C.™
Ped

V.A.C.®
Drep
Şek. 4

Şek. 5

1. Fistülün ağzını 2 - 3 katman petrol bazlı gazlı bezle kapatın.
2. Abdominal yarayı doktor ya da kurum protokolü tarafından belirtilen şekilde iyice yıkayın ve
temizleyin.
3. Fistülün ağzındaki petrol bazlı gazlı bez katmanlarını çıkarın.
4. Fistülün ağzını tek bir yapışkan olmayan malzeme (sayfa 23) katmanıyla kapatın.
5. Açıktaki bağırsak veya diğer organların tüm alanlarını birden çok yapışkan olmayan malzeme
(sayfa 23) katmanıyla kapatın.
6. Fistül ağzından 1 - 2 cm daha büyük bir V.A.C.® WhiteFoam Pansuman parçası kesin. V.A.C.®
WhiteFoam Pansuman parçasını fistül ağzındaki yapışkan olmayan malzemenin üzerine doğrudan
uygulayın. Köpük, fistül ağzının 1 - 2 cm dışına kadar uzanmalıdır.
7. V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanı kesin ve geri kalan yaraya nazikçe yerleştirin. V.A.C.®
GranuFoam™ Pansumanın V.A.C.® WhiteFoam Pansuman ile doğrudan temas ettiğinden emin
olun. V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman ayrıca doğrudan V.A.C.® WhiteFoam Pansumanın üzerine de
yerleştirilebilir.
8. Drepi tüm köpük pansumanın boyutuna 3 - 5 cm kenarlık ekleyecek şekilde boyutlandırın, kesin
ve uygulayın.
9. Drepte 2,5 cm'lik yuvarlak bir delik açın ve DOĞRUDAN fistül ağzının konumu üzerine yerleştirin.
10. SensaT.R.A.C.™ Pedi uygulayın.
11. Basıncı 125 mmHg negatif basınçta veya doktorun talimatına uygun olarak başlatın.
12. Tedavi boyunca sürekli tedaviyi kullanın.
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13. Negatif basınç başlatıldıktan sonra hortumda akıntı fark edilirse:
a.

Basıncı 20 - 30 dakika boyunca 25 mmHg'lik basamaklarla artırın ve ardından akıntı olup
olmadığını kontrol edin.

b.

Akıntı hala mevcutsa basıncı artırmaya devam edin ve hortumda akıntı kalmayıncaya kadar
en fazla 200 mmHg'ye kadar gözlemlerde bulunun.

c.

Tüm önlemler denendikten sonra akıntı devam ediyorsa V.A.C.® Terapi Pansumanı çıkarıp
yeniden uygulamayı deneyin. Etkili bir uygulama prosedürünün belirlenmesi için pansumanın
birkaç kez yeniden uygulanması gerekebilir.

d.

Fistülün ilk yakınlaşmasının erken belirtilerinden biri, akıntı miktarındaki azalmadır.

e.

Başarılı bir prosedür belirlenemiyorsa hastayı tedavi etmenin alternatif bir yöntemi
düşünülmelidir.

II. Kronik Enterik Fistül - Torbalama Yöntemi
1. Fistülün ağzını 2 - 3 katman petrol bazlı gazlı bezle kapatın.
2. Abdominal yarayı doktorun talimatına ya da kurum protokolüne göre iyice yıkayın ve temizleyin.
3. Fistülün ağzındaki petrol bazlı gazlı bez katmanlarını çıkarın.
4. Fistül ağzının çevresini petrol bazlı gazlı bezle sarın; bu işlem akıntıyı yaradan ayırmak için yapılır.
Petrol bazlı gazlı bez kullanılmıyorsa akıntıyı yaradan ayırabilecek olan pektin halkalar kullanmayı
düşünün.
5. V.A.C.® Terapinin ilk uygulaması sırasında geçici akıntı absorpsiyonu için fistül ağzının üzerine 2 x 2
gazlı bez parçası yerleştirin.
6. Açıktaki bağırsak veya diğer organların tüm alanlarını birden çok yapışkan olmayan malzeme
(sayfa 23) katmanıyla kapatın.
7. V.A.C.® GranuFoam™ Pansumanı kesin ve geri kalan yaraya nazikçe yerleştirin. Fistül ağzının veya
ürünlerin üzerine köpük YERLEŞTİRMEYİN.
8. Drepi abdominal pansumanın tamamının üzerine uygulayın.
9. SensaT.R.A.C.™ Pedi, fistülün hemen bitişiğine gelmeyecek şekilde yaranın ortasına uygulayın.
10. V.A.C.® Terapiyi başlatın ve sızdırmazlığın korunduğundan emin olun.
11. Fistül ağzının bölgesini belirleyerek drep üzerindeki alanı işaretleyin.
12. Negatif basıncı kapatın ve köpüğün açılmasına izin verin.
13. Drepte doğrudan 2 x 2 gazlı bezin ve fistül ağzının üzerinde bir delik açın.
14. 2 x 2 gazlı bezi çıkarıp kronik fistülü açığa çıkarın.
15. Bariyer halkayı veya şekillendirilebilir hidrokolloid macunu drep üzerine fistül ağzının çevresinde
daire oluşturacak şekilde uygulayın. Fistül çevresindeki drepe nazikçe bastırarak bariyer halka veya
şekillendirilebilir hidrokolloid macunla sızdırmazlığı sağlayın. Bu işlem, etkili bir sızdırmazlık ve
akıntının çevredeki yaradan izole edilmesini sağlar.
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16. V.A.C.® Terapiyi 100 - 125 mmHg basınçta veya doktorun talimatına uygun olarak başlatın.
Köpüğün kompresyonunu gözlemleyin.
17. Seçtiğiniz ostomi aracını veya fekal inkontinans torbasını açıkta kalan fistülün ve daha önce
yerleştirilmiş halka ya da macunun üzerine belirtilen şekilde uygulayın.
18. Aracın yerine sabitlendiğinden ve araç ucunda yeterince sızdırmazlık sağlandığından emin olun.
19. Tedavi boyunca sürekli tedaviyi kullanın.
20. Girişi ve çıkışı izleyin.
21. Mümkün olduğunda, V.A.C.® Kanister 'in boşaltılması gereken durumlarda personeli uyarması için
hastayı bilgilendirin.
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6 - V.A.C.® TERAPIYLE İLGILI EK BILGILER
V.A.C.® TERAPI VE HIPERBARIK OKSIJEN (HBO) TEDAVISI
V.A.C.® Terapi ile tedavi edilen hastalar düzenli hiperbarik oksijen tedavileri aldığında, hiperbarik
odanın tıbbi direktörü odadaki basınç değişimlerinin hortuma ve pansumana girebilmesi için V.A.C.®
Terapi Ünitesi ve kanisterin hortum bağlantısının kesilmesine izin verebilir. Böyle durumlarda aşağıdaki
prosedür önerilir:
NOT: V.A.C.® GranuFoam™ Köprü Pansuman ilave sentetik malzemeler içerir ve HBO terapisi sırasında risk
teşkil edebilir.
1. V.A.C.® Terapi Ünitesini hiperbarik oksijen odasına sokmayın. V.A.C.® Terapi Ünitesi bu ortam için
tasarlanmamıştır ve bu ortamda yangın tehlikesi olarak değerlendirilmelidir. Hiperbarik
Oksijen Tedavisi bölümüne bakın (sayfa 13).
2. V.A.C.® Terapi Ünitesinin pansuman / kanister bağlantısını kestikten sonra a) V.A.C.® Pansumanı
hiperbarik tedavi sırasında HBO ile uyumlu başka bir malzemeyle değiştirin veya b) aşağıdaki
adımları izleyin.
3. Bağlantıyı kesmeden önce pansuman hortumu ve kanister hortumu klemplerini kapatın.
Pansuman hortumunu kanister hortumundan ayırın.
4. Pansuman hortumundaki klempi açın ve kuru gazlı bezle örtün. SensaT.R.A.C.™ Pedin üzerindeki
hortum, hiperbarik tedavi sırasında klemplenmemeli veya kapağı kapatılmamalıdır.
UYARI: Aktif V.A.C.® Terapi olmadan bir V.A.C.® Pansumanı asla iki
saatten fazla yerinde bırakmayın. Terapi iki saatten daha uzun süreyle
kapalı kalırsa eski pansumanı alın ve yarayı yıkayın. Açılmamış steril
ambalajdan çıkan yeni bir V.A.C.® Pansumanını uygulayın ve V.A.C.®
Terapiyi yeniden başlatın ya da çok ihtiyaç duyulduğunda tedavi
eden klinisyen tarafından onaylanan ıslak-nemli arası gazlı bez gibi
alternatif bir pansuman uygulayın.
5. Hiperbarik oksijen tedavisinden sonra V.A.C.® Terapi Ünitesini yeniden bağlayın ve tedaviyi
sürdürün. Pansumanda hava sızıntıları olup olmadığını kontrol edin ve sızdırmazlığın sağlam
olduğundan emin olun.
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V.A.C.® PANSUMANLAR VE TANISAL GÖRÜNTÜLEME
• Röntgen, MRI, floroskopi veya boya testlerinden geçerken, pansumanı çıkarma kararı radyolog,
radyoloji teknisyeni ve/veya tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından verilmelidir.
NOT: FDA, BT tetkikleri sırasında kullanılan röntgenlerin bazı implantlarda ve harici elektronik tıbbi
cihazlarda arızaya neden olabileceği konusunda sağlık uzmanlarını bilgilendirmiştir. Elektronik tıbbi
cihazlara sahip birçok hasta, BT taramalarından herhangi bir olumsuz sonuç olmadan geçmektedir.
Ancak ajans, BT taramalarının kalp pilleri, defibrilatörler, nörostimülatörler ve implantlar ya da harici
olarak takılan ilaç infüzyon pompaları gibi elektronik tıbbi cihazlarla etkileşime girmiş olabileceği
advers olaylara ilişkin az sayıda rapor almıştır. FDA bu konuyu araştırmaya devam etmekte ve sağlık
hizmeti topluluğunu bilinçlendirmek üzere üreticiyle birlikte çalışmaktadır.

•
•
•

Tanı prosedürlerinde, yara alanında gölge oluşma olasılığı vardır.
Pansumanlar ve takılan hortumlar tüm prosedürler için güvenle yerinde bırakılabilir.
V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman (kullanıldığında) belirli görüntüleme modalitelerinde
görüntülemeyi olumsuz etkileyebilecek metalik gümüş içerir.

V.A.C.® TERAPI VE MANYETIK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRI)
V.A.C.® Terapi ile tedavi edilen hastalar için MRI gerektiğinde aşağıdaki özel hususlar göz önünde
bulundurulmalıdır:
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•

V.A.C.® Terapi Ünitesinin MR ortamında kullanılması güvenli değildir. V.A.C.® Terapi
Ünitesini MR ortamına sokmayın (bkz. Manyetik Rezonans Görüntüleme bölümü, sayfa
12 - 13).

•

V.A.C.® Terapi Ünitesinin etkin MR ortamına sokulması hastanın veya hastabakıcının
yaralanmasına ya da ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.

•

V.A.C.® Pansuman, V.A.C.® Terapi kullanımının iki saatten fazla kesintiye uğramadığı varsayılarak
bir MR ortamında tipik olarak hastanın üzerinde çok az riskle kalabilir.

•

V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman, V.A.C.® WhiteFoam Pansuman, SensaT.R.A.C.™ Ped ve
hortum, MRI öncesinde çıkarılması gereken metal parçalar içermez.

•

V.A.C. GranuFoam Silver® Pansumanın bir MR ortamında bilinen bir tehlike oluşturmadığı
ortaya konmuştur (bkz. Manyetik Rezonans Görüntüleme bölümü, sayfa 12 - 13).

•

Klinisyen veya radyolog, yaranın bulunduğu bir alanda olası gölge oluşumu nedeniyle
görüntüleme öncesinde V.A.C.® Pansumanın çıkarılmasına karar verebilir.

V.A.C.® TERAPI SISTEMININ SIPARIŞ EDILMESI
Tüm V.A.C.® Terapi sistemleri doktor siparişiyle satılır. Ödeme yetkisi için aşağıdaki bilgiler verilmelidir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ürün adı: KCI V.A.C.® Terapi, ikame ürün yok

•

Kullanılacak yardımcı pansumanlar (yapışkan olmayan malzemeler (sayfa 23) veya diğer)

Tedavi görecek yaranın tam konumu ve türü
Yara boyutları
Premedikasyon talimatları
Yara temizleme talimatları (temizleyici, normal salin vb.)
Tedavi ayarları (Aralıklı / DPC veya Sürekli)
mmHg cinsinden basınç ayarları
Pansuman değişim aralıkları
Kullanılacak pansumanlar (V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman, V.A.C. GranuFoam Silver®
Pansuman, belirli özel pansumanlar veya V.A.C.® WhiteFoam Pansuman)

Daha fazla bilgi ve bazı ödeyenler için gerekli yetkilendirme formları için www.kci-medical.com
adresini ziyaret edin.
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HASTALARIN BAKIM ORTAMLARI ARASINDA GEÇIŞI
•

Taburcu planlaması, hastanın hastaneye kabulünden hemen sonra başlar. Bir hasta V.A.C.® Terapiye
alındığında bu hastanın V.A.C.® Terapi uygulanan daha düşük hassasiyetli bir bakım ortamına
transfer için uygun bir aday olarak tanımlanması durumunda Taburcu Planlama / Vaka Yöneticisi ile
iletişim kurun.

•

Transfer veya taburcu istemlerine, önceki bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi V.A.C.® Terapi
istemlerini dahil edin.

•
•

Taburcu değerlendirmesine geçerli yara ölçümlerini ve yaranın durumunu ekleyin.
Bir hasta bir bakım ortamından diğerine transfer edildiğinde V.A.C.® Terapi Ünitesi taburcu
öncesinde sağlanır veya hastanın akut durum sonrası bakım ortamına teslim edilir.

•
•

Yeni ünite, özel sigorta veya tesis onayından önce hastaya teslim edilemez.

•

Klinisyenin uygun eğitim almış personel bulunup bulunmadığı konusunda şüpheleri varsa V.A.C.®
Terapi Ünitesi hastayla birlikte taburcu edilmemelidir. Sağlık kuruluşu tarafından eğitimli personel
temin edilene ve bir V.A.C.® Terapi Ünitesi teslim edilene kadar V.A.C.® Terapi Pansumanları
çıkarılmalı ve uygun bir alternatif pansuman uygulanmalıdır.

•

Hastaların evde bakıma geçişi hakkında bilgi için bu yönergelerin V.A.C® Terapinin Ev Bakımına
Geçişi ile ilgili Önemli Noktalar (sayfa 16) bölümüne bakın.

•

Gerekirse yardım için yerel KCI temsilcinizle irtibat kurun.

Akut durum sonrası V.A.C.® Terapi Ünitesi taburcu için mevcut değilse ve tedavi iki saatten uzun
süreyle sağlanamayacaksa hasta taburcu olmadan önce V.A.C.® Terapi pansumanlarını çıkarın.
Yeni V.A.C.® Terapi Ünitesi teslim edilene ve uygun eğitimi almış personel hastaya sürekli bakım
sağlamak için hazırlanana kadar, mutlak ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanılması onaylanan, ıslaknemli arası gazlı bez gibi alternatif bir pansuman uygulayın.

KCI İLETIŞIM BILGILERI
Sorularınız varsa veya ek bilgi almak istiyorsanız lütfen yerel KCI temsilcinizle irtibat kurun.
www.kci-medical.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin. Tıbbi bir acil durumda bölgenizdeki acil
durum numarasıyla irtibat kurun.
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7 - V.A.C.® TERAPI ÜNITESI VE SENSAT.R.A.C.™ SISTEMI TEK
KULLANIMLIK ÜRÜNLERI
V.A.C.® TERAPI TEMEL BILGILERI
V.A.C.® Tek Kullanımlık Ürünleri için Referans Kılavuzu

V.A.C.® Pansumanları
Ambalaj İçeriği*

Parça Numaraları/
Çanta başına
pansuman sayısı

V.A.C.® GranuFoam™ Küçük Pansuman
1 adet V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 adet drep,
1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275051/10
M8275051/5

V.A.C.® GranuFoam™ Orta Pansuman
1 adet V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 adet drep,
1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275052/10
M8275052/5

V.A.C.® GranuFoam™ Büyük Pansuman
1 adet V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman (26 x 15 x 3,2 cm), 2 adet drep,
1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275053/10
M8275053/5

V.A.C.® GranuFoam™ Ekstra Büyük Pansuman
1 adet V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman (60 x 30 x 1,5 cm), 5 adet drep,
1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275065/5

V.A.C. GranuFoam Silver® Küçük Pansuman
1 adet V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 adet drep,
1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275098/10
M8275098/5

V.A.C. GranuFoam Silver® Orta Pansuman
1 adet V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 adet drep,
1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275096/10
M8275096/5

V.A.C. GranuFoam Silver® Büyük Pansuman
1 adet V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman (26 x 15 x 3,2 cm), 2 adet drep,
1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275099/10
M8275099/5

V.A.C.® Simplace™ Küçük Pansuman
2 adet V.A.C.® GranuFoam™ Spiral Pansuman (7,5 x 11,5 x 1,75 cm),
2 adet 3M™ Tegaderm™ drep, 1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör,
1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275041/10
M8275041/5

V.A.C.® Simplace™ Orta Pansuman
2 adet V.A.C.® GranuFoam™ Spiral Pansuman (14,5 x 17 x 1,75 cm),
3 adet 3M™ Tegaderm™ drep, 1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör,
1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275040/10
M8275040/5

V.A.C.® Simplace™ EX Küçük Pansuman
2 adet V.A.C.® GranuFoam™ Spiral Pansuman (7,5 x 11,5 x 1,75 cm),
2 adet şerit V.A.C.® Drep, 1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör,
1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275046/5

V.A.C.® Simplace™ EX Orta Pansuman
2 adet V.A.C.® GranuFoam™ Spiral Pansuman (14,5 x 17 x 1,75 cm),
2 adet drep şeridi ve 1 adet V.A.C.® Drep, 1 adet SensaT.R.A.C.™
Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275045/5

V.A.C.® GranuFoam™ Köprü Pansuman
1 adet köpük pansuman (6 x 17 x 1,9 cm), 1 adet GranuFoam™
Köprü (67 cm) ve entegre SensaT.R.A.C.™ Ped ile konnektör, 1 adet
perfore drep ve 5 adet perfore drep şeridi, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275042/10
M8275042/5

V.A.C.® GranuFoam™ Köprü XG Pansuman
2 adet V.A.C.® GranuFoam™ Spiral Pansuman, 1 adet GranuFoam™
Köprü (67 cm) ve entegre SensaT.R.A.C.™ Ped ile konnektör, 1 adet drep,
1 adet perfore drep ve 5 adet perfore drep şeridi, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275044/5

*Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürün kataloğu için KCI ile irtibat kurun.
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V.A.C.® TERAPI TEMEL BILGILERI (devam)
V.A.C.® Tek Kullanımlık Ürünleri için Referans Kılavuzu

V.A.C.® Pansumanları
Ambalaj İçeriği*
V.A.C.® GranuFoam™ Yuvarlak Pansuman
1 adet perfore V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman (12,7 cm çapında),
1 adet drep, 1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275075/10
M8275075/5

V.A.C.® GranuFoam™ İnce Pansuman
1 adet perfore V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman (26 x 16 x 1,6 cm),
2 adet drep, 1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275081/10
M8275081/5

V.A.C.® GranuFoam™ El Pansumanı
1 adet el şekilli V.A.C.® GranuFoam™ Pansuman ve parmak ayırıcılar,
1 adet ağzı kapatılabilir torba, 1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör

M8275064/5

V.A.C.® GranuFoam™ Topuk Pansumanı
1 adet köpük pansuman, 2 adet konturlu pansuman, 4 adet drep şeridi,
1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275074/5

V.A.C.® WhiteFoam Küçük Pansuman (yalnızca köpük)
1 adet polivinil alkol köpük pansuman (10 x 7,5 x 1 cm)

M6275033/10

V.A.C.® WhiteFoam Büyük Pansuman (yalnızca köpük)
1 adet polivinil alkol köpük pansuman (10 x 15 x 1 cm)

M6275034/10

V.A.C.® WhiteFoam Küçük Pansuman
1 adet polivinil alkol köpük pansuman (10 x 7,5 x 1 cm), 1 drep,
1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275068/10
M8275068/5

V.A.C.® WhiteFoam Büyük Pansuman
1 adet polivinil alkol köpük pansuman (10 x 15 x 1 cm), 1 drep,
1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve konnektör, 1 adet tek kullanımlık cetvel

M8275067/10
M8275067/5

*Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürün kataloğu için KCI ile irtibat kurun.
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Parça Numaralar/
Çanta başına
pansuman sayısı

V.A.C.® TERAPI TEMEL BILGILERI (devam)
V.A.C.® Tek Kullanımlık Ürünleri Referans Kılavuzu

V.A.C.® Sistem Aksesuarları
Ambalaj İçeriği*

Parça Numaraları/
Çanta başına
pansuman sayısı

Yalnızca SensaT.R.A.C.™ Ped
1 adet SensaT.R.A.C.™ Ped ve hortum, klemp ve konnektör

M8275057/5

V.A.C.® Drep
1 adet oklüziv drep (30,5 x 26 cm)

M6275009/10

V.A.C.® Hortum Başlığı
Kanister hortumunun ucunu sabitler

M6275069/10
M6275069/5

V.A.C.® Y Konnektör
Bir V.A.C.® Terapi Ünitesine birden çok pansumanın bağlanmasını sağlar

M6275066/10
M6275066/5

*Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürün kataloğu için KCI ile irtibat kurun.
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V.A.C.® TERAPI TEMEL BILGILERI (devam)
V.A.C.® Tek Kullanımlık Ürünleri için Referans Kılavuzu

V.A.C.® Kanisterler
Ambalaj İçeriği*

InfoV.A.C.® 500 mL Kanister ve Jel
1 adet kanister, hortum, klemp ve konnektör

M8275063/10
M8275063/5

InfoV.A.C.® 500 mL Kanister, Jel olmadan
1 adet kanister, hortum, klemp ve konnektör

M8275071/10
M8275071/5

InfoV.A.C.® 1.000 mL Kanister ve Jel**
1 adet kanister, hortum, klemp ve konnektör

M8275093/5

V.A.C. ATS® 500 mL Kanister ve Jel
1 adet kanister, hortum, klemp ve konnektör

M6275063/10
M6275063/5

V.A.C. ATS® 500 mL Kanister, Jel olmadan
1 adet kanister, hortum, klemp ve konnektör

M6275071/10
M6275071/5

V.A.C. ATS® 1.000 mL Kanister ve Jel**
1 adet kanister, hortum, klemp ve konnektör

M6275093/5

ActiV.A.C.® 300 mL Kanister ve Jel
1 adet kanister, hortum, klemp ve konnektör

M8275058/10
M8275058/5

V.A.C. Freedom® 300 mL Kanister ve Jel
1 adet kanister, hortum, klemp ve konnektör

320058/10
320058/5

*Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel ürün kataloğu için KCI ile irtibat kurun.
** 1000 mL kanister yalnızca Akut Bakım (hastane) kullanımı için önerilir
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Parça Numaraları/
Çanta başına
kanister sayısı

Dizin
A
ActiV.A.C.® Terapi Sistemi 17
Ağrı
basınç ayarları 19, 20
diyabetik hasta 52
enfekte yaralar 11
köpük pansuman seçimi 22
pansumanın çıkarılması sırasında 37
tedavi ayarları 20
Ağrı yönetimi 37
Akut yaralar 22, 43
Alt Boşluk 30
köpük pansuman seçimi 22
tedavi ayarları 20
analjeziler 19, 37
Antibiyotik tedavisi 11, 44
Antibiyotik tedavisi, osteomiyelit 11, 44
Antikoagülan ilaç tedavisi 9, 10, 40
Aralıklı tedavi 5, 14, 20, 38, 39, 46, 63
Aşırı drenaj
basınç ayarları 19
flepler 54
Ayak yaraları
pansuman tekniği 31

B
Bağırsak, açıkta 45, 57, 58
Basınç ayarları
açılmış yaralar 45
akut/travmatik yaralar/kısmi kalınlıklı yanıklar 43
ayar 19
bası ülserleri 48
diyabetik ayak ülserleri 50
flepler 54
kronik yaralar 53
meş deri greftleri ve biyomühendislik dokuları 47
V.A.C.® WhiteFoam Pansuman 21
venöz yetmezlik kaynaklı ülserler 52
Bası ülserleri 48
köpük pansuman seçimi 22
Beslenme durumu 39, 48
ve basınç ayarları 19
Birden çok yara 27
Biyopsi 39, 53
Büyük yaralar
basınç ayarları 19
tedavi ayarları 20

C
Çevresel pansuman 14
Çivi bölgeleri 32

D
Debridman 6, 8
açılmış yaralar 45
akut yaralar 43
bası ülserleri 48
diyabetik ayak ülserleri 52
kronik yaralar 53
osteomiyelit 11
Derin yaralar, köpük pansuman seçimi 22
Diyabetik ayak ülserleri 7, 50, 51
klinik konular 52
köpük pansuman seçimi 22

Dolaşım bozukluğu 14, 19
Dolaşım durumu 14
Donanım, ortopedik 32
Drenaj
basınç ayarları 19
hacim ve görünüm 38
meş deri greftleri ve biyomühendislik dokuları 47
tedavi ayarları 20
tünelleme 30
Drep
akrilik yapışkan 12
çevreleyen dokuyu koruma 40
çevresel pansuman uygulaması 14
köprüleme 28
küçük yaraların pansumanı 34
pansuman değişimleri 48, 53
pansumanlar ve fekal inkontinans 33
sızdırmazlığın korunması 23
uygulama 54, 55, 57
yara çevresindeki deriyi koruma 14
yaranın kötüleşmesi 39

E
Eksuda
greftleme sonrası 47
hacim ve görünüm 38
Endikasyonlar 7
Enfekte yaralar 11
damarlar 10
diyabetik hastalar 52
kemik 11, 44
köprüleme 28
V.A.C. GranuFoam Silver® Pansuman ile 11
Y konnektör tekniği 27
Enterik fistül 14, 56
talimatları 57
Etkili olmayan tedavinin göstergeleri 38
Etkili tedavi göstergeleri 38

F
Fasya
sağlam olmayan 14
Fekal inkontinans 33
Flepler 54
köpük pansuman seçimi 22
tedavi ayarları 20, 54
Fleplerin incelenmesi 54

G
Gecikmiş primer kapama 7
Göğüs duvarı, stabil olmayan 14, 46
Granülasyon dokusu
aşırı, basınç ayarı 19
kontrolü, köpük pansuman seçimi 22
Greftler, meş veya biyomühendislik dokusu 46
köpük pansuman seçimi 22
pansuman uygulama tekniği 47
sürekli tedavi 20
tedavi ayarları 47

H
Hiperbarik oksijen tedavisi 61
Hortumda akıntı, enterik fistül 56

I
InfoV.A.C.® Terapi Sistemi 17
İyileşme ilerleme durumu 37
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K

R

Kanama 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 38, 44, 46
Kan damarları, açıkta 6, 8, 15, 21, 43, 44
Kanisterler 5, 7, 16, 21
1000 mL 10
değişim 24
Kemik, açıkta 44
Kırıklar, açıkta 44
Kontrendikasyonlar 8
Köprüleme tekniği 28
Köpük pansuman. Bkz. Pansumanlar
Kronik yara 53
Küçük yaralar
pansuman tekniği 34
tedavi ayarları 20
Kullanılan pansumanları
kaydetme 6, 11, 23, 29, 30, 31, 33, 34
Kuru yaralar, köpük pansuman seçimi 22

Rahatsızlık
basınç ayarları 19
köpük pansuman seçimi 21, 22
tedavi ayarları 20
yönetim 37

M
Malignite 8
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) 12, 62
Maserasyon 14, 23, 34, 48, 53
Mekanik travma 40
Meş deri greftleri 46

N
Negatif basınç, yara iyileşmesine etkileri 5
Nekrotik 8, 11, 44

O
Önlemler 13
Organlar, açıkta 6, 8, 9, 10, 16, 21, 43, 44, 57, 58
Ortopedik donanım 32
Ortopedik yaralar 43
Osteomiyelit 8, 11, 39, 43, 44
Otonomik disrefleksi 14

P

Sabitleme etkisi 20, 46
Sabitleme sütürleri 45
Sakrokoksigeal yaralar, fekal inkontinans 33
Salin irrigasyonu, pansumanın çıkarılmasına yardımcı olarak 12
SensaT.R.A.C.™/T.R.A.C.™ teknolojisi 5
SensaT.R.A.C.™/T.R.A.C.™ ped 21
Sinirler, açıkta 6, 8, 11, 15, 16, 21, 43
Sinüs kanalları 29
köpük pansuman seçimi 22
Sızdırmazlığın korunması 24
Sızdırmazlık öğesi
basınç ayarları 19
korunması 24
sürekli tedavi 20
Sızıntılar
alarm 5
fekal inkontinans 33
kontrolü 23, 39
Spinal kord yaralanması 14
Stabil olmayan vücut yapıları 14, 46
tedavi ayarları 20
Standart önlemler 6, 13, 24
Sternal yaralar 20, 46
Sürekli tedavi 14
enterik fistül 14
meş deri greftleri ve biyomühendislik dokuları 47
sternal yaralar 20
tüneller 20
yara stabilizasyonundaki rolü 14
Sürekli tedavi göstergeleri 20
Sütür
flepler için 55
sabitleme 45

T

Pansuman değişimi tarihini kaydetme 11
Pansumanın uygulanması
alt boşluk 30
flepler 55
meş deri greftleri ve biyomühendislik dokuları 47
tünelleme tekniği 29
Pansumanın yapışkanlığı
ağrı yönetimi 37
Pansumanlar 21
bütünlüğü sağlama 23
çıkarma
hiperbarik oksijen tedavisinden önce 61
manyetik rezonans görüntüleme öncesinde 62
seçme ve kullanma 22
uygulama tekniği
ayak yaraları 31
fekal inkontinansta 33
flepler 55
küçük yaralar 34
meş deri greftleri ve biyomühendislik dokuları 47
yara kenarı yaklaştırma 33
Perineal yaralar, fekal inkontinans 33
Postoperatif yaralar 45, 54
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S

Tanısal görüntüleme 15, 62
Tedavinin uzunluğu 37
Tedavi süresi 37
Tek kullanımlık ürünler 21, 63, 65, 66, 67, 68
Tendonlar, açıkta 11, 43
Terapinin durdurulması 37
akrilik yapışkan 12
dolaşım bozukluğu 14
enfekte yaralar 11
kanama 9, 12
otonomik disrefleksi 14
yara çevresi tahrişi 14
yara kokuları 41
Terapötik duraklama 38
Travmatik yaralar 7, 43, 44
Tünelleme
köpük pansuman seçimi 22
tedavi ayarları 20
uygulama tekniği 29

U
Uyarılar 9

V
V.A.C. ATS® Sistemi 17
V.A.C. Freedom® Sistemi 17
V.A.C.® Terapi izleme 37
V.A.C.® Terapi Ünitesiyle Bağlantıyı Kesme 25
Hiperbarik oksijen tedavisi sırasında 13, 61
manyetik rezonans görüntüleme öncesinde 62
Vacuum Assisted Closure®, giriş 5
Vagus siniri 14
Varsayılan basınç ayarı 19
Venöz yetmezlik kaynaklı ülserler 52
VLU. Bkz. Venöz yetmezlik kaynaklı ülserler

Y
Yanıklar, kısmi kalınlık 7, 43
Yara alt boşluğu 30
Yara boyutu, küçük değişiklikler 38
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Kapak %10 PCW (Tüketim Sonrası Atık) içerir
Soya mürekkebi ile basılmıştır
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