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INDLEDNING
Vacuum Assisted Closure® (V.A.C.®) Terapi er en avanceret sårhelingsbehandling, der let kan
integreres i klinikerens sårhelingspraksis, hvilket er med til at optimere patientbehandlingen.
Denne avancerede sårhelingsteknologi kombineres med mikroprocessorstyrede terapienheder,
specialiserede forbindinger og teknisk support 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.
V.A.C.® Terapi-platformen omfatter en række produkter: ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®,
V.A.C. Freedom®, V.A.C.Ulta™ og V.A.C Via™ Negative Pressure Wound Therapy-systemerne
(systemer til undertryksbehandling af sår). Disse integrerede sårhåndteringssystemer er
designet til at skabe et undertryk (et vakuum), der fremmer sårhelingen ved at klargøre
sårbunden til lukning, hvilket reducerer ødemer og fremmer granulationsvævsdannelse og
perfusion, og ved at fjerne ekssudat og infektiøst materiale.
Komponenterne i V.A.C.® Terapisystemet fungerer som et integreret produkt, der optimerer
både udførelsen af og fordelene ved undertryksbehandling af sår. En åbenporet, netformet
polyurethansvamp (V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding‚ V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding),
eller PVA-svamp (V.A.C.® WhiteFoam Forbinding) klippes til, så den passer i størrelse
med såret, og dækkes derefter med selvklæbende film. Svampens åbne celler muliggør
jævn fordeling af undertryk på såroverfladen, mens en slange overfører den ophobede
væske til V.A.C.® Beholderen. Den softwarestyrede terapienhed påfører undertryk på
sårbunden. Brugeren kan vælge kontinuerlig eller intermitterende/dynamisk trykkontrolterapi (DPC, Dynamic Pressure Control) på terapienheden afhængigt af sårtypen og den
enkelte patients behov. SensaT.R.A.C.™-teknologien (Therapeutic Regulated Accurate Care)
tilfører, monitorerer og hjælper med at opretholde det ønskede tryk og sender signaler til
terapienheden. Sikkerhedsfunktionerne i V.A.C.® Terapisystemet omfatter alarmer, der angiver
blokering af slanger, en fuld eller manglende beholder, inaktiv terapi, lavt batteriniveau,
lækager i forseglingen af forbindingen og en alarm for lavt tryk i ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® og
V.A.C.Ulta™ Terapisystem-modellerne.
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Disse retningslinjer vedrører ikke anlæggelsesprocedurer eller kliniske overvejelser,
der er specifikke for KCI's V.A.C.Ulta™ Terapisystem ved brug af V.A.C. VeraFlo™
Terapitilstand (instillation af topiske opløsninger). Kontakt den lokale repræsentant
for KCI, og læs de produktspecifikke brugervejledninger og oplysninger for
retningslinjer for brug med anvendelse af V.A.C. VeraFlo™ Terapi.
Disse retningslinjer vedrører ikke anlæggelsesprocedurer eller kliniske overvejelser,
der er specifikke for KCI's NPT-enhed (Negative Pressure Therapy) til håndtering det
åbne abdomen (ABThera™ Active Abdominal Therapy-system). Kontakt den lokale
repræsentant for KCI, og læs de produktspecifikke brugervejledninger og oplysninger
for retningslinjer.
VIGTIGE TING AT HUSKE VED BRUG AF V.A.C.® TERAPI

•
•

Kontroller, at patienten/såret er en velegnet kandidat til V.A.C.® Terapi.

•

Kontroller, at diagnosen er nøjagtig, og behandl alle underliggende og tilknyttede
komorbiditeter.

•

Kontroller, at der vælges den korrekte V.A.C.® Forbinding, og at der bruges egnede
indikationsspecifikke V.A.C.® Forbindinger.

•

Placer ikke V.A.C.® GranuFoam™ Forbindinger eller V.A.C.® WhiteFoam Forbindinger
direkte over blotlagte organer, blodkar, anastomosesteder og/eller nerver.

•
•

Sørg for korrekt revision inden behandlingen.

•

Kontroller, at der er opnået en god forsegling med film. ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® og
V.A.C.Ulta™ Terapisystemerne har en Seal Check™ Lækagedetektor, der hjælper med at
identificere lækager.

•

Tæl altid antallet af svampestykker, der bruges i såret. Dokumenter antallet af svampe og
datoen for forbindingsskift på filmen eller på svampekvantitetsmærkaten, hvis en sådan
bruges, samt i patientens journal.

•

Lad V.A.C.® Terapien være aktiv i mindst 22 timer ud af en periode på 24 timer. Lad ikke
V.A.C.® Forbindingen sidde på, hvis terapienheden slukkes i mere end to timer i løbet af
24 timer.

•
•

Monitorer kontinuerligt, og kontroller og reager på alarmer.

•

Hvis der ikke observeres nogen respons eller forbedring i såret inden for to uger, skal
behandlingsplanen genovervejes.

•
•

Bed om rådgivning/support hos den lokale repræsentant for KCI efter behov.
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Læs og følg alle brugervejledninger samt sikkerhedsinformation, der følger med
KCI‑produkter.

V.A.C.® Forbindinger må ikke pakkes stramt ned i såret; forbindinger skal placeres forsigtigt
i såret.

Når forbindingen fjernes, skal du tælle, hvor mange stykker svamp der er fjernet,
sammenholde antallet med det antal stykker, der oprindeligt blev placeret i såret, og
kontrollere, at alle stykker af V.A.C.® Svampeforbinding er fjernet.

Følg standardforholdsregler.

SIKKERHEDSINFORMATION OM V.A.C.® TERAPI
Engangsartikler til V.A.C.® Terapisystemet leveres som angivet i de tilhørende
produktoplysninger. V.A.C.® Terapienhedens beholdere er emballeret sterilt eller har steril
væskevej og er latexfri. Alle engangskomponenter i V.A.C.® Terapisystemet er kun beregnet til
engangsbrug. For at garantere sikker og effektiv brug må V.A.C.® GranuFoam™ Forbindinger,
V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindinger og V.A.C.® WhiteFoam Forbindinger kun bruges med
V.A.C.® Terapienheder.
Genbrug af engangsartikler kan medføre kontaminering af såret, infektion og/eller manglende
sårheling.
Beslutningen om at anvende ren versus steril/aseptisk teknik afhænger af sårets patofysiologi,
lægens/klinikerens præference samt institutionens protokoller.
VIGTIGT: Som med alt ordineret medicinsk udstyr kan det føre til forringet produktydelse og
risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, hvis lægen ikke kontaktes og alle instruktioner
og al sikkerhedsinformation til terapienheden og forbindingen ikke læses og følges før hver
brug af produktet. Undlad at ændre terapienhedens indstillinger eller at anvende produktet til
behandling uden direkte anvisning fra eller overvåget af den behandlende læge.
INDIKATIONER
ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS® og V.A.C. Freedom® Terapisystemerne og V.A.C.Via™
Negative Pressure Wound Therapy System er integrerede sårhåndteringssystemer til brug i
akutte og længerevarende forløb samt i hjemmeplejen.
Ved brug på åbne sår er de beregnet til at skabe et miljø til fremme af sårheling med
sekundær eller tertiær (forsinket primær) intention ved at forberede sårbunden til lukning,
hvilket reducerer ødemer og fremmer granulationsvævsdannelse og perfusion, og ved at fjerne
ekssudat og infektiøst materiale. Sårtyperne omfatter: kroniske, akutte, traumatiske, subakutte
og rumperede sår, andengradsforbrændinger, ulcus (f.eks. grundet diabetes, tryk eller venøs
insufficiens), hudlapper og hudtransplantater.
V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindingen er en effektiv barriere mod bakteriel penetration, som
kan være med til at reducere infektion i de ovennævnte sårtyper.
Ved brug på lukkede kirurgiske incisioner er de beregnet til håndtering af et miljø skabt ved
kirurgisk incision, som fortsat skal drænes efter sutur eller lukning med clips. Det gøres ved at
opretholde et lukket miljø og fjerne ekssudat ved at anvende undertryksbehandling.
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KONTRAINDIKATIONER

•

V.A.C.® Terapisystemets svampeforbindinger må ikke anlægges i direkte kontakt
med blotlagte blodkar, anastomosesteder, organer eller nerver.

•

V.A.C.® Terapi er kontraindiceret hos patienter med:

BEMÆRK: Se afsnittet Advarsler for yderligere oplysninger vedrørende blødning.

•
•

Malignitet i såret
Ubehandlet osteomyelitis
BEMÆRK:

•
•

Se afsnittet Advarsler for yderligere oplysninger om osteomyelitis.

Ikke-enteriske og u-undersøgte fistler
Nekrotisk væv med eksisterende sort skorpe
BEMÆRK: Efter debridering af nekrotisk væv og fuldstændig fjernelse af skorpe kan
V.A.C.® Terapi anvendes.

•
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Overfølsomhed over for sølv (kun V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding)

ADVARSLER
Blødning: Med eller uden brug af V.A.C.® Terapi har nogle patienter stor risiko for
blødningskomplikationer. Følgende typer patienter har øget risiko for blødning, der kan få
dødelig udgang, hvis den ikke kontrolleres:

•

Patienter med svækkede eller skøre blodkar eller organer i eller omkring såret
forårsaget af, men ikke begrænset til:

•
•
•
•
•
•
•

Sutur af blodkar (medfødte anastomoser eller transplantater)/organ
Infektion
Traume
Stråling

Patienter uden tilstrækkelig sårhæmostase
Patienter, der har fået antikoagulantia eller trombocytfunktionshæmmende midler
Patienter, der ikke har tilstrækkelig vævsbeskyttelse over vaskulære strukturer
Hvis V.A.C.® Terapi ordineres til patienter, der har en øget risiko for
blødningskomplikationer, skal de behandles og overvåges i et plejemiljø,
som den behandlende læge finder egnet.
Hvis der pludselig opstår aktiv blødning eller i store mængder under
V.A.C.® Terapien, eller hvis der observeres synlig (klar rød) blødning i
slangen eller beholderen, skal V.A.C.® Terapien standses med det samme.
Lad forbindingen blive på såret, tag passende forholdsregler for at stoppe
blødningen og søg læge. V.A.C.® Terapienheder og forbindinger bør ikke
anvendes til at forebygge, formindske eller standse vaskulær blødning.

•

Beskyt kar og organer: Alle blotlagte eller overfladiske kar og organer i eller omkring
såret skal være helt dækkede og beskyttede inden anvendelse af V.A.C.® Terapi.
Sørg altid for, at V.A.C.® Svampeforbindinger ikke kommer i direkte kontakt med kar
eller organer. Brug af et tykt lag naturligt væv giver den mest effektive beskyttelse.
Hvis et tykt lag naturligt væv ikke er tilgængeligt eller det ikke er kirurgisk muligt, kan
der anvendes flere lag ikke-klæbende forbindingsmateriale (side 23) som et alternativ,
hvis den behandlende læge vurderer, at det vil kunne udgøre en fuldstændig,
beskyttende barriere. Hvis der anvendes ikke-klæbende materialer (side 23), er det
vigtigt at sikre, at de anlægges på en måde, så de ikke flytter sig under terapien.
Der skal også tages højde for den anvendte indstilling af undertryk og terapitilstand,
når terapien igangsættes.
Der skal udvises forsigtighed ved behandling af store sår, der kan indeholde skjulte
kar, som ikke er umiddelbart synlige. Patienten skal overvåges nøje for blødning i et
plejemiljø, som den behandlende læge finder egnet.
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•

Inficerede blodkar: Infektion kan svække blodkar og den vaskulære væg, hvilket kan
øge modtageligheden for skader på kar som følge af afskrabning eller manipulation.
Inficerede blodkar udgør en risiko for komplikationer, herunder blødning,
der kan få dødelig udgang, hvis de ikke kontrolleres. Der skal udvises
ekstrem forsigtighed, når der anvendes V.A.C.® Terapi i umiddelbar nærhed
af inficerede eller potentielt inficerede blodkar. (Se afsnittet Beskyt blodkar og
organer ovenfor). Patienten skal overvåges nøje for blødning i et plejemiljø, som den
behandlende læge finder egnet.

•

Hæmostase, antikoagulantia og trombocytfunktionshæmmende midler:
Patienter uden tilstrækkelig sårhæmostase har øget risiko for blødning, der kan
få dødelig udgang, hvis den ikke kontrolleres. Disse patienter skal behandles og
overvåges i et plejemiljø, som den behandlende læge finder egnet.
Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter, der får antikoagulantia eller
trombocytfunktionshæmmende midler, som menes at øge deres risiko for blødning
(afhængigt af typen og kompleksiteten af såret). Der skal også tages højde for den
anvendte indstilling af undertryk og terapitilstand, når terapien igangsættes.

•

Hæmostatiske midler, der anvendes i sårområdet: Ikke-suturerede hæmostatiske
midler (f.eks. knoglevoks, absorberbar gelatinesvamp eller spray til forsegling af sår)
kan, hvis de løsner sig, øge risikoen for blødning, der kan få dødelig udgang, hvis
den ikke kontrolleres. Beskyt mod risikoen for, at sådanne produkter løsner sig.
Der skal også tages højde for den anvendte indstilling af undertryk og terapitilstand,
når terapien igangsættes.

•

Skarpe kanter: Knoglefragmenter eller skarpe kanter kan punktere beskyttende
barrierer, kar eller organer og medføre skade. Enhver skade kan medføre blødning, der
kan få dødelig udgang, hvis den ikke kontrolleres. Vær opmærksom på muligheden
for, at væv, kar eller organer i såret flytter sig, da det kan øge risikoen for kontakt med
skarpe kanter. Skarpe kanter eller knoglefragmenter skal dækkes til eller fjernes fra
sårområdet for at forhindre dem i at punktere blodkar eller organer, før V.A.C.® Terapi
igangsættes. Hvis det er muligt, skal alle kanter jævnes ud og dækkes til for at
mindske risikoen for alvorlige skader eller dødsfald i tilfælde af, at strukturer flytter sig.
Vær forsigtig, når forbindingsmateriale fjernes fra såret, så sårvævet ikke beskadiges af
ubeskyttede skarpe kanter.

1000 ml beholder: BRUG IKKE en 1000 ml beholder til patienter med øget risiko for
blødning eller til patienter, der ikke tåler et stort væsketab, f.eks. børn eller ældre
mennesker. Når denne beholder anvendes, skal patientens størrelse, vægt og tilstand,
sårtypen, mulighederne for overvågning og plejemiljøet tages i betragtning. Beholderen
anbefales kun til akut pleje (på et hospital).
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Inficerede sår: Inficerede sår bør overvåges nøje og kan kræve hyppigere skift af
forbindinger end ikke-inficerede sår, afhængigt af forskellige faktorer som sårets tilstand
og behandlingens formål. Læs anvisningen til anlæggelse af forbindinger (findes på æsken
til V.A.C.® Forbindingen) for oplysninger om hyppighed af forbindingsskift. Som med al
sårbehandling skal klinikere og patienter/plejepersonale hyppigt overvåge patientens sår, væv i
sårområdet samt ekssudat for tegn på infektion, forværret infektion eller andre komplikationer.
Tegn på infektion kan være feber, ømhed, rødme, hævelse, kløe, udslæt, øget temperatur
i såret eller sårområdet, pusudflåd eller stærk lugt. Infektion kan være alvorlig og medføre
komplikationer, f.eks. smerter, ubehag, feber, koldbrand, toksisk chok, septisk chok og/eller
dødsfald.
Nogle tegn på eller komplikationer ved systemiske infektioner er kvalme, opkastning, diarré,
hovedpine, svimmelhed, besvimelse, ondt i halsen med hævelse af slimhinder, forvirring, høj
feber, refraktær og/eller ortostatisk hypotension eller erythroderma (solskoldningslignende
udslæt). Hvis der er tegn på begyndende systemisk infektion eller tiltagende infektion
i sårområdet, skal den behandlende læge straks kontaktes for at bestemme, om
V.A.C.® Terapien skal afbrydes. Se også afsnittet Inficerede blodkar for yderligere
oplysninger om sårinfektioner, der relaterer til blodkar.
Inficerede sår med V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding: I tilfælde af klinisk infektion er
V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding ikke egnet til at erstatte brug af systemisk terapi eller
andre infektionsbehandlingsregimener. V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding kan bruges som
en barriere mod bakteriel penetration.
Osteomyelitis: V.A.C.® Terapi må IKKE anvendes på et sår med ubehandlet osteomyelitis.
Omhyggelig revision af alt nekrotisk, ikke-levedygtigt væv, herunder inficeret knoglevæv
(om nødvendigt), og passende antibiotisk behandling bør overvejes. Intakt knoglevæv skal
beskyttes med et enkelt lag ikke-klæbende materiale (side 23).
Beskyt sener, ligamenter og nerver: Sener, ligamenter og nerver skal beskyttes for at
forhindre direkte kontakt med V.A.C.® Svampeforbindinger. Disse strukturer kan dækkes med
naturligt væv eller ikke-klæbende materiale (side 23) med henblik på at minimere risikoen for
udtørring eller skade.
Anlæggelse af svampeforbinding: Anvend altid V.A.C.® Forbindinger fra sterile pakker,
der ikke har været åbnet, og som ikke er beskadigede. Placer ikke svampeforbindinger i
blinde/u‑undersøgte tunneler. V.A.C.® WhiteFoam Forbindingen kan være bedre egnet til
anvendelse i undersøgte tunneler. Pres ikke svampeforbindinger ind i noget område af såret,
da det kan beskadige vævet, ændre tilførslen af undertryk eller hindre fjernelse af ekssudat og
svampe. Tæl altid antallet af svampestykker, der bruges i såret. Dokumenter antallet af svampe
og datoen for forbindingsskift på filmen eller på svampekvantitetsmærkaten, hvis en sådan
bruges, samt i patientens journal.
V.A.C.® Svampeforbindinger er røntgengennemskinnelige og vises ikke på
røntgenbilleder.
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Fjernelse af svampe: V.A.C.® Svampeforbindinger er ikke biologisk absorberbare. Tæl altid
det samlede antal svampestykker, der fjernes fra såret. Sørg for, at der fjernes det
samme antal svampestykker, der blev anlagt. Hvis der efterlades svampe i såret i længere
tid end den anbefalede periode, kan det medføre, at der vokser væv ind i svampen, så det
bliver vanskeligt at fjerne svampen fra såret, eller der opstår infektion eller andre uønskede
virkninger. Hvis forbindingen klæber fast til såret, skal det overvejes at tilføre forbindingen
sterilt vand eller saltvand og vente i 15-30 minutter, og herefter forsigtigt fjerne forbindingen
fra såret. Uanset behandlingsmåden kan det medføre blødning på sårstedet, hvis nyt
granulationsvæv løsner sig under forbindingsskift. Der kan være mindre blødning, og dette
anses som forventeligt. Der kan dog opstå mere alvorlig blødning i såret hos patienter med
øget risiko for blødning, som beskrevet på side 9. Som en forholdsregel kan man overveje at
bruge V.A.C.® WhiteFoam eller ikke-klæbende materiale (side 23) under V.A.C.® GranuFoam™
Forbindingen som en hjælp til at minimere risikoen for blødning ved fjernelse af forbindinger
på sådanne patienter. Hvis der opstår signifikant blødning, skal anvendelsen af
V.A.C.® Terapisystemet straks afbrydes, der skal tages forholdsregler til at stoppe
blødningen, og svampeforbindingen må ikke fjernes, før den behandlende læge
eller kirurg er blevet rådspurgt. Genoptag ikke brugen af V.A.C.® Terapisystemet, før
der er opnået tilstrækkelig hæmostase og patienten er uden for fare for yderligere
blødning.
Fortsæt V.A.C.® Terapi: Lad aldrig en V.A.C.® Forbinding sidde uden aktiv V.A.C.® Terapi i
mere end to timer. Fjern den gamle forbinding og skyl såret, hvis terapien har været afbrudt
i mere end to timer. Anlæg enten en ny V.A.C.® Forbinding fra en uåbnet steril pakke
og genstart V.A.C.® Terapi, eller anlæg en alternativ forbinding efter vejledning fra den
behandlende læge.
Akrylklæbestof: V.A.C.® Filmen har en belægning af akrylklæbestof, som kan give
bivirkninger for patienter, der er allergiske eller overfølsomme over for akrylklæbestoffer.
Hvis patienten har en kendt allergi eller er overfølsom over for sådanne klæbestoffer,
må V.A.C.® Terapisystemet ikke anvendes. Afbryd terapien og kontakt en læge med det
samme, hvis der opstår tegn på en allergisk reaktion eller overfølsomhed, f.eks. rødmen,
hævelse, udslæt, nældefeber eller betydelig kløe. Søge læge med det samme, hvis der opstår
bronchospasme eller mere alvorlige tegn på en allergisk reaktion.
Defibrillering: Fjern V.A.C.® Forbindingen, hvis der skal foretages defibrillering i det område,
hvor forbindingen er anlagt. Hvis forbindingen ikke fjernes, kan den forhindre overførsel af
elektrisk energi og/eller genoplivning af patienten.
MR-scanning (MRI) – V.A.C.® Terapienhed: V.A.C.® Terapienheden er ikke sikker i
forbindelse med MR-scanning. V.A.C.® Terapienheden må ikke bringes ind i et MR-miljø.
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MR-scanning (MRI) – V.A.C.® Forbindinger: V.A.C.® Forbindinger kan normalt blive på
patienten med minimal risiko i et MR-miljø, forudsat at brugen af V.A.C.® Terapisystemet ikke
afbrydes i mere end to timer (se afsnittet Fortsæt V.A.C.® Terapi). V.A.C. GranuFoam Silver®
Forbindingen har ikke vist tegn på kendte farer i et MR-miljø med følgende betingelser for
anvendelse:

•
•
•

Statisk magnetfelt på 3 tesla eller mindre
Rumligt gradientfelt på 720 gauss/cm eller mindre, og
Maksimal gennemsnitlig specifik absorptionshastighed (SAR) for hele kroppen
på 3 W/kg ved 15 minutters scanning.

Ikke-kliniske test under disse samme forhold medførte en temperaturstigning på <0,4 °C.
Kvaliteten af MR-billeder kan være forringet, hvis interesseområdet er i det samme område
som eller relativt tæt på det sted, hvor V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindingen er anlagt.
Trykkammerbehandling (HBO): V.A.C.® Terapienheden må ikke bringes ind i et trykkammer.
V.A.C.® Terapienheden er ikke fremstillet til brug i dette miljø og skal anses for at være
brandfarlig. Når V.A.C.® Terapienheden er afbrudt, (i) kan V.A.C.® Forbindingen enten
udskiftes med et andet HBO-kompatibelt materiale under trykkammerbehandlingen, eller (ii)
den åbne ende af V.A.C.® Slangen kan tildækkes med tør gaze. Under trykkammerbehandling
må V.A.C.® Slangen ikke være afklemt. Lad aldrig en V.A.C.® Forbinding sidde på uden aktiv
brug af V.A.C.® Terapi i mere end to timer (se afsnittet Fortsæt V.A.C.® Terapi).
BEMÆRK: V.A.C.® GranuFoam™ Broforbindingen indeholder flere syntetiske materialer, som
kan udgøre en risiko under trykkammerbehandling (HBO).
FORHOLDSREGLER
Standardforholdsregler: For at mindske risikoen for overførsel af blodbårne patogener
skal der for alle patienter bruges standardforholdsregler for at forhindre infektion, i henhold
til protokollen på det pågældende sted, uanset diagnose eller formodet infektionstilstand.
Udover handsker skal der anvendes kittel og beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for udsættelse
for legemsvæsker.
Lukkede kirurgiske incisioner: For at opnå maksimal effekt bør V.A.C.® Terapisystemet
anvendes umiddelbart efter operation på rene, kirurgisk lukkede sår. Det skal blive siddende i
mindst to dage og maksimalt syv dage. Terapisystemerne ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®
og V.A.C. Freedom® kan følge med patienten ved udskrivning til hjemmet; alle forbindingsskift
skal dog foretages under direkte medicinsk overvågning.
V.A.C.® Terapisystemet vil ikke være effektivt til behandling af komplikationer i forbindelse med
følgende:

•
•
•
•

Iskæmi af incisionen eller incisionsområdet
Ubehandlet eller utilstrækkeligt behandlet infektion
Utilstrækkelig hæmostase af incisionen
Cellulitis ved incisionsområdet
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Kontinuerlig kontra intermitterende / DPC V.A.C.® Terapi: Kontinuerlig V.A.C.® Terapi
anbefales snarere end intermitterende behandling over ustabile strukturer, f.eks. en ustabil
brystvæg eller ikke-intakt fascie, for at minimere bevægelse og stabilisere sårområdet.
Kontinuerlig terapi anbefales også normalt til patienter, der har øget risiko for blødning, stærkt
ekssuderende sår, friske hudlapper og transplantater samt sår med akutte enteriske fistler.
Patientens størrelse og vægt: Der skal tages højde for patientens størrelse og vægt ved
ordinering af V.A.C.® Terapi. Spædbørn, børn og visse små voksne og ældre patienter skal
overvåges nøje for væsketab og dehydrering. Patienter med stærkt ekssuderende sår eller
store sår i forhold til deres størrelse og vægt skal også overvåges nøje, da sådanne patienter
har risiko for overdrevet væsketab og dehydrering. Når væskeudløbet overvåges, medregnes
væskevolumen i både slangen og beholderen.
Rygmarvslæsion: Hvis en patient oplever autonom dysrefleksi (pludselige ændringer i
blodtryk eller hjertefrekvens som reaktion på stimulation af det sympatiske nervesystem), skal
V.A.C.® Terapi straks afbrydes for at minimere sensorisk stimulation, og der skal straks søges
lægehjælp.
Bradykardi: For at minimere risikoen for bradykardi må V.A.C.® Terapi ikke foretages i
nærheden af nervus vagus.
Enteriske fistler: Sår med enteriske fistler kræver specielle forholdsregler for at optimere
V.A.C.® Terapi. V.A.C.® Terapi anbefales ikke, hvis håndtering eller indkapsling af sivende
enteriske fistler er det eneste mål med terapien.
Beskyt huden i sårområdet: Overvej at anvende et produkt til klargøring af huden for
at beskytte huden i sårområdet. Sørg for, at svampen ikke overlapper på intakt hud.
Beskyt skrøbelig/skør hud i sårområdet med ekstra V.A.C.® Film, hydrokolloid eller en
anden transparent film.

•

V.A.C.® Film i flere lag kan nedsætte MVTR (fugtoverføringshastigheden), hvilket kan
øge risikoen for maceration.

•

Hvis der opstår tegn på irritation eller overfølsomhed over for filmen, svampen eller
slangen, skal brugen af disse afbrydes og lægen kontaktes.

•

For at undgå beskadigelse af huden i sårområdet må filmen ikke strammes eller
strækkes over svampeforbindingen, når filmen anlægges.

•

Patienter med neuropatisk ætiologi eller ompromitteret kredsløb skal behandles med
yderste forsigtighed.

Anlæggelse af cirkulær forbinding: Anvend ikke cirkulære forbindinger, medmindre der
forekommer svære universelle ødemer eller overdrevet væskende ekstremiteter, hvor det
kan være nødvendigt at anvende en cirkulær forbindingsteknik for at etablere og bevare
en forsegling. Overvej at bruge flere små stykker V.A.C.® Film frem for et stort stykke for
at minimere risikoen for forringet distal cirkulation. Vær meget omhyggelig med ikke at
stramme eller strække filmen, når den sættes på. Den skal sættes løst på, og kanterne kan om
nødvendigt stabiliseres med et elastikbind. Hvis der anvendes en cirkulær forbindingsteknik,
er det afgørende systematisk og jævnligt at palpere distal puls og vurdere den distale
kredsløbsstatus. Afbryd behandlingen, fjern forbindingen og kontakt den behandlende læge,
hvis der er mistanke om kompromitteret kredsløb.
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Trykudsving i V.A.C.® Terapienhed: I sjældne tilfælde kan blokering af slanger på
V.A.C.® Terapienheden medføre kortvarige vakuumudsving til et undertryk på mere end
250 mmHg. Afhjælp straks alle forhold, der udløser alarmer. Se brugervejledningen til
terapienheden, eller kontakt den lokale repræsentant for KCI for yderligere oplysninger.
YDERLIGERE FORHOLDSREGLER FOR V.A.C. GRANUFOAM SILVER® FORBINDING
Overfladiske opløsninger eller midler: Når V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindingen
anvendes, må der ikke anvendes overfladiske opløsninger eller midler, der kan påvirke
sølvet negativt. Saltvandsopløsninger kan for eksempel forringe V.A.C. GranuFoam Silver®
Forbindingens effektivitet.
Beskyttende lag: For at opnå maksimal effektivitet bør V.A.C. GranuFoam Silver®
Forbindingen anlægges direkte på sårfladen for at forbedre kontakten mellem væv og svampe/
sølv. Som ved alle V.A.C.® Svampeforbindinger bør V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindingen dog
ikke placeres i direkte kontakt med synlige blodkar, anastomosesteder, organer eller nerver
(se afsnittet Beskyt blodkar og organer). Adskillende ikke-klæbende lag (side 23) kan
lægges mellem V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindingen og sårfladen. Disse produkter kan dog
påvirke V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindingens effektivitet i det område, der dækkes af det
ikke-klæbende lag.
Elektroder eller ledende gel: V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindingen må ikke komme
i kontakt med EKG-elektroder eller andre elektroder eller ledende geler under elektronisk
monitorering, eller når der tages elektroniske målinger.
Diagnostisk billeddannelse: V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindingen indeholder sølvmetal,
der kan forringe visualisering med visse billeddannelsesmodaliteter.
Forbindingsmateriale: V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindinger indeholder sølv (10 %) som
en kontinuerlig afgivelsesformulering. Påføring af produkter, der indeholder sølv, kan forårsage
midlertidig misfarvning af vævet.
Udover disse generelle advarsler og forholdsregler for V.A.C.® Terapi gælder der
yderligere advarsler og forholdsregler for visse V.A.C.® Specialforbindinger samt
V.A.C.® Terapienheder. Se den specifikke brugervejledning og produktoplysningerne
til det pågældende produkt før brug.
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OVERVEJELSER FØR BRUG AF V.A.C.® TERAPI I HJEMMEPLEJEN
ADVARSEL: Patienter med øget risiko for blødningskomplikationer
skal behandles og overvåges i et plejemiljø, som den behandlende
læge finder egnet.
Udover kontraindikationer, advarsler og forholdsregler før anvendelse af V.A.C.® Terapi skal
følgende overvejes, før V.A.C.® Terapi ordineres til brug i hjemmeplejen.

•

•

Patientens situation:

•

Klinisk tilstand (tilstrækkelig hæmostase og lav risiko for aktiv og/eller store
mængder blødning fra sårstedet)

•

Hjemmet (patienten eller et familiemedlem/plejepersonalet skal være i stand til at
læse og forstå sikkerhedsproduktoplysninger, kunne reagere på alarmer og være i
stand til at følge brugervejledningen)

Patientens sår:

•

Skal vurderes i henhold til synlige blodkar, anastomosesteder, organer og nerver.
Der skal være tilstrækkelig beskyttelse (se Beskyt kar og organer i afsnittet
Advarsler).

•

Størrelsen på V.A.C.® Terapisystemets beholder:

•

Produktoplysninger:

•

•

1000 ml-beholderen er IKKE beregnet til hjemmebrug.

•

Den ordinerende læge og det kliniske plejepersonale bør have kendskab til
produktoplysningerne til V.A.C.® Terapi, der leveres med terapienheden og
æskerne med forbinding til hjemmet.

•

Der følger en oplysningsfolder med terapienheden. Den ordinerende læge og/eller
det kliniske plejepersonale bør gennemgå dette materiale nøje med patienten og
plejepersonalet.

KCI tilbyder support og træningsprogrammer i forbindelse med brug af V.A.C.® Terapi.
Kontakt den lokale repræsentant for KCI, eller gå ind på www.kci-medical.com.

I tilfælde af spørgsmål vedrørende korrekt placering eller brug af V.A.C.® Terapi henvises
til disse kliniske retningslinjer for V.A.C.® Terapi. Du kan også kontakte den lokale
repræsentant for KCI. For yderligere og nyeste oplysninger henvises til KCI's websted på
www.kci-medical.com.
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SERIEN AF V.A.C.® TERAPIENHEDER
Disse kliniske retningslinjer for V.A.C.® Terapi er til brug sammen med V.A.C.® Terapisystemer.
Det er dog ikke alle terapienheder, der har de samme funktioner og kræver de samme
retningslinjer. Alle V.A.C.® Terapisystemer bruger SensaT.R.A.C.™ Pad. Se brugervejledningen
og/eller lynvejledningen til det specifikke produkt for betjeningsvejledning.
ActiV.A.C.® Terapisystem

InfoV.A.C.® Terapisystem

V.A.C. ATS® Terapisystem			

V.A.C. Freedom® Terapisystem

V.A.C.Ulta™ Terapisystem
(Kun V.A.C.® Terapitilstand)

V.A.C.Via™ Terapisystem

Der kan gælde visse særlige indikationer, kontraindikationer, advarsler og forholds
regler for de enkelte produkter inden for serien af V.A.C.® Terapienheder. Se produkt
oplysningerne og instruktionsmaterialet til det enkelte produkt for yderligere oplysninger.
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1 – V.A.C.® TERAPISYSTEM
TRYKINDSTILLINGER FOR V.A.C.® TERAPISYSTEM
Terapiindstillingerne i disse retningslinjer er generelle anbefalinger. Du kan få brug for at
variere trykindstillingerne for at optimere V.A.C.® Terapi baseret på den enkelte patients behov,
lægens anvisning eller vejledning fra en klinisk ekspert.
Justering af trykindstillingerne
Se afsnittet om sårspecifikke anbefalinger (side 43-60) for anbefalede trykindstillinger for
specifikke sårtyper.
Standardindstillingen for V.A.C.® Terapi er 125 mmHg ved kontinuerlig indstilling,
men disse indstillinger kan tilpasses til den enkelte patients behov.
Overvej at titrere trykindstillingen for V.A.C.® Terapi op i trin a 25 mmHg under
følgende omstændigheder:

•
•
•
•

Meget stor drænage
Store sår
V.A.C.® WhiteFoam Forbinding(er) i såret eller i tunnelerede områder
En tynd forsegling (se Vedligeholdelse af en forsegling, side 24)

Trykindstillingen for V.A.C.® Terapi kan titreres ned i trin a 25 mmHg i følgende
situationer:

•
•
•
•
•
•
•

Aldersmæssige yderpunkter
Kompromitteret ernæring
Risiko for meget stor blødning (f.eks. patienter i antikoagulantbehandling)
Kompromitteret kredsløb (f.eks. perifer vaskulær sygdom)
Kraftig vækst af granulationsvæv
Smerte eller ubehag, som ikke lindres med passende analgesi
Blodudtrædning i sårområdet eller sårbunden
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Kontinuerlig terapi kontra intermitterende / DPC-terapi
Kontinuerlig terapi anbefales i de første 48 timer ved alle sår. Intermitterende / DPC-terapi kan
bruges efter denne periode på 48 timer. Nogle patienter er måske bedre tjent med kontinuerlig
terapi i hele behandlingstiden. Kontinuerlig terapi efter de første 48 timer anbefales, når:

•
•
•

Patienten har øget risiko for blødning

•

Der er tunneler eller underminerede områder, da kontinuerlig terapi hjælper med at
holde såret lukket, får kanterne til at synke sammen og fremmer granulation
(se tunneleringsteknik, side 29)

•

Der er høje niveauer af drænage efter de første 48 timer (det er bedre at vente, indtil
omfanget af drænage aftager, inden der skiftes til intermitterende / DPC-tilstand)

•
•

Der er transplantater eller hudlapper, hvor det er nødvendigt at forebygge forskydning

Patienten har betydeligt ubehag under intermitterende / DPC-terapi
Det er vanskeligt at vedligeholde en lufttæt forsegling (f.eks. perianale sår eller sår
ved tæerne)

Der kræves en immobiliserende virkning (f.eks. sternale sår eller abdominalsår)

Tabel 1.1: Anbefalede terapiindstillinger

Sårets karakteristika

Kontinuerlig

Intermitterende /
DPC

Vanskelig forbindingsanlæggelse
Hudlapper
Meget ekssuderende
Transplantater
Smertefulde sår
Tunneler eller underminering
Ustabile strukturer
Minimalt ekssuderende
Store sår
Små sår
Stagnerende proces

Intensitetsfunktionen
Intensitet vedrører, hvor hurtigt det ønskede tryk nås efter påbegyndelsen af hver terapicyklus.
Jo lavere intensitetsindstilling, desto længere tid vil det tage at nå det ønskede tryk.
Det anbefales, at nye patienter begynder behandlingen med laveste intensitetsindstilling, da
det giver mulighed for en langsommere, svagere stigning i undertrykket og den deraf følgende
komprimering af svampen i såret. Intensiteten kan forblive på minimumsindstillingen igennem
hele behandlingen for at øge patientens velbefindende, især ved brug af intermitterende /
DPC-terapi. Højere intensitetsindstillinger anbefales ved større sår for at opnå / vedligeholde
forsegling.

20

V.A.C.® FORBINDINGER, BEHOLDERE OG ENGANGSARTIKLER
Der fås en række V.A.C.® Forbindinger og tilbehørskomponenter til brug med
V.A.C.® Terapienheder. Dette omfatter beholdere, slanger, film, svampeforbindinger og
SensaT.R.A.C.™ Pad. Derudover fås V.A.C.® Specialforbindinger (se side 27, Specifikke
forbindingsteknikker og side 65, Væsentlige punkter ved V.A.C.® Terapi). Du kan få
yderligere information og de mest aktuelle oplysninger på KCI's websted www.kci-medical.
com.

KCI har tre typer svampe til brug med V.A.C.® Terapisystem.
V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding: Denne svampeforbinding i
sort polyurethan (PU) har netformede (åbne) porer, der fremmer
fordelingen af undertrykket over hele sårbunden og hjælper med
dannelse af granulationsvæv i sår og med sårkontraktion. Den er
hydrofob (fugtafvisende), hvilket fremmer fjernelsen af ekssudat.
V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding: V.A.C. GranuFoam
Silver® Forbindingen er en åbencellet, netformet
polyurethansvamp, hvortil der er bundet sølvmetal på
mikroniveau i en egenudviklet metalliseringsproces. Det bundne
sølvmetal er jævnt fordelt i forbindingen, så der er sølv til stede
også efter tilpasning af størrelsen.
V.A.C.® WhiteFoam Forbinding: Denne hvide svampeforbinding
af PVA-skum er en tæt, åbenporet svampeforbinding med en
større trækstyrke end V.A.C.® GranuFoam™ Forbindingen til
brug i tunneler og ved underminering. Den er hydrofil (eller
fugtabsorberende) og er pakket opfugtet med sterilt vand. Dens
karakteristika hjælper med at reducere risikoen for klæbning til
såret. V.A.C.® WhiteFoam Forbindingen kan bruges som hjælp
til minimering af ubehag, over friske delhudstransplantater
(STSG) eller i situationer, hvor der er stor risiko for hypergranulation. Den højere tæthed i
V.A.C.® WhiteFoam Forbindingen kræver en trykindstilling på minimum 125 mmHg.
For at opnå den optimale trykfordeling anbefales det at bruge en V.A.C.® GranuFoam™
Forbinding over V.A.C.® WhiteFoam. V.A.C.® Terapisystemets svampeforbindinger må ikke
anlægges i direkte kontakt med blotlagte blodkar, anastomosesteder, organer eller nerver.
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Tabel 1.2: Valg af en korrekt svampeforbinding
Sårets karakteristika

V.A.C.®
GranuFoam™
Forbinding

V.A.C.®
WhiteFoam
Forbinding

V.A.C.
GranuFoam
Silver®

V.A.C.® GranuFoam™
Broforbinding /
XG Broforbinding

Dybe, akutte sår med moderat
tilstedeværelse af granulationsvæv
Tryksår
(Stadie 3 eller 4)
Hudlapper
Smertefulde sår
Overfladiske sår
Tunnelering/sinuskanaler/underminering
Sår, der kræver kontrolleret vækst
af granulationsvæv
Dybe traumesår
Diabetiske fodsår
Tørre sår
Placering efter transplantation
(inklusive huderstatninger)
Så på nedre ekstremiteter, herunder
venøse bensår og diabetiske fodsår
Ulcus grundet venøs insufficiens
Behov for barriere mod bakteriel
penetration
Lukkede kirurgiske incisioner

* V.A.C.® GranuFoam™ Forbindingen kan kun bruges over transplantater og lukkede
kirurgiske incisioner, når der placeres et ikke-klæbende forbindingsmateriale (side 23) direkte
over transplantatet eller incisionen.
BEMÆRK: Dette er generelle anbefalinger. Kontakt den behandlende læge,
da omstændighederne for den enkelte patient kan variere.
Se den specifikke brugervejledning, der leveres med forbindingen, for at få en
omfattende vejledning i anlæggelse af forbindingen.
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2 – GENERELLE RETNINGSLINJER FOR V.A.C.® FORBINDING
SIKRING AF FORBINDINGENS INTEGRITET
Det anbefales, at en kliniker eller patienten (i hjemmet) visuelt kontrollerer forbindingen hver
anden time for at sikre, at svampen er fast og sammentrykket i sårbunden, mens terapien er
aktiv. Hvis det ikke er tilfældet, skal følgende gøres:

•

Sørg for, at der står THERAPY ON (Terapi til) på skærmbilledet. Hvis det ikke er tilfældet,
skal du trykke på knappen THERAPY ON/OFF (Terapi til/fra).

•
•

Kontroller, at klemmerne er åbne, og at slangen ikke er snoet.

•

Hvis du opdager, at forseglingen er brudt, og V.A.C.® Filmen er blevet løs, skal du klippe
eventuelle løse eller fugtige kanter af, sikre at huden er tør og derefter påsætte nye
filmstrimler.

Lokaliser eventuelle lækager ved at lytte med et stetoskop eller ved at flytte hånden rundt
om forbindingens kanter, mens der påføres et let tryk.

BEMÆRK: Hvis der findes en lækage, skal du lappe den med ekstra film for at sikre komplet
forsegling.
FORSIGTIG: Brug så få lag film som muligt. V.A.C.® Film i flere lag kan nedsætte MVTR
(fugtoverføringshastigheden), hvilket kan øge risikoen for maceration, især i små sår, på nedre
ekstremiteter eller i vægtbærende områder.
BEMÆRK: Hvis såret er over et knoglefremspring eller i et område, hvor vægt kan udøve
ekstra tryk eller pres på underliggende væv, skal en trykaflastningsoverflade eller -anordning
bruges for at optimere patientens aflastning.
BEMÆRK: Tæl altid antallet af svampestykker, der bruges i såret. Dokumenter antallet af
svampe og datoen for forbindingsskift på filmen eller på svampekvantitetsmærkaten, hvis en
sådan bruges, samt i patientens journal.

IKKE-KLÆBENDE FORBINDINGER
I nogle situationer kan en ikke-klæbende forbinding placeres over såret, inden
V.A.C.® Svampeforbindingen anlægges. Eksempler på finmaskede, ikke-klæbende
materialer, der kan bruges med KCI-forbindinger, omfatter, men er ikke begrænset til:

•
•
•

Vaselineimprægnerede forbindinger
Olieemulsionsimprægnerede forbindinger
Silikoneforbindinger
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VEDLIGEHOLDELSE AF EN FORSEGLING
Vedligeholdelse af en forsegling omkring forbindingen er afgørende for, at V.A.C.® Terapien
lykkes. Anbefalinger vedrørende vedligeholdelse af forseglingens integritet:

•

Tør området omkring såret grundigt efter rensning. Der kan påføres et beskyttende
barriereprodukt på huden for at klargøre huden til anlæggelse af filmen (f.eks. en flydende
barrierefilm eller et kirurgisk klæbemiddel).

•

Ved skrøbeligt væv i sårområdet eller områder, som er vanskelige at forbinde, påføres et
beskyttende hudprodukt, og huden indrammes med transparent film eller en hydrokolloid
forbinding eller en anden passende barriere.

•

Sørg for, at V.A.C.® GranuFoam™ Forbindingen passer til dybden af såret ved enten
at klippe den til eller skære kanten skråt; der kan også bruges specifikke tyndere
V.A.C.® GranuFoam™ Forbindinger, hvor det er indikeret.

•

Placer forbindingsslangen på flade områder og væk fra det perinæale område,
knoglefremspring eller trykområder.

•

Slangen skal fastgøres eller forankres med et ekstra stykke film eller tape, og
forankringspunktet skal placeres flere centimeter fra forbindingen eller såret. Dette
forebygger, at spænding på slangen trækker i forbindingen. Hvis slangen er fastgjort
direkte på forbindingen, kan spænding på den bryde forbindingens forsegling.

UDSKIFTNING AF BEHOLDEREN
V.A.C.® Beholderen skal udskiftes, når den er fuld (der lyder en alarm), eller mindst en gang
om ugen for at minimere lugten:
1. Følg standardforholdsreglerne, da systemet kan indeholde legemsvæsker.
2. Luk klemmerne på både beholder- og forbindingsslangerne.
3. Frakobl beholderslangen fra forbindingsslangen.
4. Fjern beholderen fra enheden.
5. Bortskaf beholderen i henhold til institutionens angivne protokol og lokale (nationale)
forordninger.
6. Monter en ny beholder som beskrevet i terapienhedens produktoplysninger og
instruktionsmateriale.
7. Tilslut den nye beholder til forbindingens slange, og igangsæt terapien som anvist.
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FRAKOBLING FRA V.A.C.® TERAPIENHEDEN
ADVARSEL: Lad aldrig en V.A.C.® Forbinding sidde uden aktiv brug
af V.A.C.® Terapi i mere end to timer. Fjern den gamle forbinding
og skyl såret, hvis terapien har været afbrudt i mere end to timer.
Anlæg enten en ny V.A.C.® Forbinding fra en uåbnet steril pakke
og genstart V.A.C.® Terapi, eller anlæg en alternativ forbinding,
som f.eks. våd eller fugtig gaze, i overensstemmelse med den
behandlende klinikers instruktioner om behandling i nødstilfælde.
Sådan afbrydes terapien i korte tidsrum:
1. Luk klemmerne på beholder- og forbindingsslangerne.
2. Sluk for terapienheden.
3. Frakobl forbindingsslangen fra beholderslangen.
4. Tildæk enderne af slangen, og fastgør lukningen. Brug om muligt en beholderslangehætte.
Sådan genoptages terapien:
1. Fjern slangehætten eller beskyttelseslukningen fra enden af slangen.
2. Tilslut forbindingsslangen til beholderslangen igen.
3. Åbn begge klemmer.
4. Tænd for terapienheden. Kontroller, at der fortsættes med de samme terapiindstillinger.
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3 – SPECIFIKKE FORBINDINGSTEKNIKKER
TEKNIKKER TIL BEHANDLING AF FLERE SÅR
Teknik med Y-kobling
Ved at anvende en Y-kobling på beholderslangen kan man nøjes med at bruge én
V.A.C.® Terapienhed til flere sår samtidig på den samme patient. Hvis denne teknik bruges,
skal forseglingens integritet efterses på alle sårsteder. Forbindingen skal være sammenfaldet.
V.A.C.® GranuFoam™ Forbindinger og V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindinger skal se rynkede
ud. Der må ikke kunne høres hvislende lyde.
SensaT.R.A.C.™
Pad Y-kobling

•

SensaT.R.A.C.™ Teknologi registrerer kun ét sårsted, siden med tappen (hanporten),
også når der behandles flere steder.

•
•
•
•

Det frarådes at bruge Y-koblinger på hudtransplantater og/eller hudlapper.

•

Undgå at bruge en Y-kobling til at forbinde sår med hinanden, hvis det ville være bedre at
behandle dem med forskellige trykindstillinger.

•

Y-koblingen kan bruges som forlænger til beholderslangen.

Det frarådes at bruge mere end én Y-kobling pr. terapienhed.
Inficerede sår må ikke forbindes med ikke-inficerede sår via en Y-kobling.
Sår med forskellig ætiologi må ikke forbindes med hinanden pga. risikoen for
krydskontamination.

Y-koblingen skal skiftes mindst en gang om ugen eller oftere, efter behov, når beholderen
skiftes. Y-koblingen, beholderslangen og beholderen skal bortskaffes i henhold til
institutionens specifikke protokoller eller nationale og lokale forordninger.
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Broteknik

Sår, der ligger tæt sammen på samme patient og har samme patologi, kan ligeledes behandles
med én V.A.C.® Terapienhed ved hjælp af en teknik, der kaldes broforbindelse ("bridging").
Fordelene ved broforbindelse er:

•

Muligheden for at forbinde to eller flere sår af samme oprindelse med én
V.A.C.® Terapienhed.

•

Mulighed for at placere af SensaT.R.A.C.™ Pad og slange på et passende sted baseret på
sårets størrelse, type og placering.
BEMÆRK: Brug kun V.A.C.® GranuFoam™ Forbindinger til broforbinding.

Trinvis vejledning i broforbindelse
1. Beskyt intakt hud mellem de to sår med et stykke V.A.C.® Film eller en anden hudbarriere
som f.eks. en hydrokolloid forbinding eller en forbinding af damppermeabel klæbende
film.
2. Placer svampeforbinding i begge sår, og forbind derefter de to sår med et yderligere
stykke svamp, så der dannes en bro. Alle svampestykkerne skal være i direkte kontakt med
hinanden.
3. Det er vigtigt at placere SensaT.R.A.C.™ Pad på et centralt sted for at sikre, at ekssudat fra
det ene sår ikke trækkes hen over det andet sår.
4. Det frarådes at lave broforbindelse mellem to sår med forskellige ætiologier eller at lave
broforbindelse mellem et inficeret sår og et ikke-inficeret sår.
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TEKNIKKER TIL TUNNELERING OG SINUSKANALER
V.A.C.® WhiteFoam Forbinding anbefales til brug i tunneler. Klip altid V.A.C.® WhiteFoam
Forbindingen bredere i den ene ende og smallere i den anden. Dermed sikres det, at åbningen
til tunnelen eller sinuskanalen forbliver åben, indtil den distale del af tunnelen er lukket.
Der skal altid anvendes kontinuerlig terapi, indtil tunnelen er helt lukket.
Svampen må ikke anbringes i blinde eller u-undersøgte tunneler.
Indledende anlæggelse af forbinding til tunnelering og sinuskanaler
1. Bestem længden og bredden af tunnelen eller sinuskanalen ved hjælp af et måleapparat,
du selv vælger.
2. Klip svampen til en størrelse, der passer til tunnelens dimensioner plus yderligere 1-2 cm
ind i sårbunden. Anbring forsigtigt svampen i tunnelen eller sinuskanalen hele vejen til den
distale del. Svampen i tunnelen skal være i forbindelse med svampen i såret og være nem
at se.
BEMÆRK: Tæl altid antallet af svampestykker, der bruges i såret. Dokumenter antallet af
svampe og datoen for forbindingsskift på filmen eller på svampekvantitetsmærkaten, hvis
en sådan bruges, samt i patientens journal.

V.A.C.® WhiteFoam Forbinding

Træk V.A.C.® WhiteFoam
Forbindingen 1-2 cm ud,
så den distale del af
tunnelen eller sinuskanalen
er fri for svamp.
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Efterfølgende forbindingsskift
Efterhånden som drænagen begynder at mindskes, og der konstateres tilstedeværelse af
granulationsvæv, kan de efterfølgende forbindingsskift ændres på følgende måde:
1. Bestem længden og bredden af tunnelen eller sinuskanalen som ovenfor.
2. Klip V.A.C.® WhiteFoam Forbindingen bredere i den ene ende og smallere i den anden.
3. Anbring forsigtigt svampen i tunnelen eller sinuskanalen hele vejen til den distale del.
BEMÆRK: Tæl altid antallet af svampestykker, der bruges i såret. Dokumenter antallet af
svampe og datoen for forbindingsskift på filmen eller på svampekvantitetsmærkaten, hvis
en sådan bruges, samt i patientens journal.
4. Træk 1-2 cm ud, og sørg for, at noget af tunnelsvampen er i forbindelse med svampen
i sårbunden. Med denne specifikke placering er den distale del af tunnelen eller
sinuskanalen fri for svamp, og det muliggør fordeling af højere tryk for at få kanterne til at
synke sammen, hvorved såret granulerer sammen fra den distale del og frem.
5. Indled kontinuerlig terapi med de tidligere indstillinger.
6. Gentag denne procedure, indtil tunnelen er lukket.

UNDERMINERING
Det anbefales, at der bruges kontinuerlig terapi i tilfælde af underminering af sår.
Indledende anlæggelse af forbinding
1. Placer forsigtigt V.A.C.® WhiteFoam Forbinding i alle underminerede områder, begyndende
ved den distale del. Svampen må ikke pakkes ind i underminerede områder.
2. Træk svampen 1-2 cm ud igen; der skal være en smule svamp i såret, som kan være i
kontakt med svampen i sårbunden. Med denne specifikke placering er den distale del
af det underminerede område fri for svamp, og det muliggør, at de frie underminerede
områder kan at synke sammen, hvilket fremmer, at sårhulens kanter synker sammen,
hvorved såret granulerer sammen fra den distale del og frem.
3. Overvåg ekssudatmængden og tilstedeværelse af granulationsvæv ved hvert
forbindingsskift.
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Efterfølgende forbindingsskift
Når ekssudatmængden begynder at mindskes, og der konstateres tilstedeværelse af
granulationsvæv, kan de efterfølgende forbindingsskift ændres på følgende måde:
1. Anbring forsigtigt svampen i de underminerede områder hele vejen til den distale del.
Svampen må ikke pakkes ind i underminerede områder.
2. Træk svampen 1-2 cm ud igen; der skal være en smule svamp i såret, som kan være i
kontakt med svampen i sårbunden. Med denne specifikke placering er den distale del
af det underminerede område fri for svamp, og det muliggør, at de frie underminerede
områder kan at synke sammen, hvilket fremmer, at sårhulens kanter synker sammen,
hvorved såret granulerer sammen fra den distale del og frem.
3. Indled kontinuerlig terapi med de tidligere indstillinger.
4. Overvåg ekssudatmængden og tilstedeværelse af granulationsvæv ved hvert
forbindingsskift.

FODSÅR
Ved sår på fodsålen eller hælen er det bedst at bruge en broteknik for at sikre, at der ikke
kommer ekstra tryk som følge af placeringen af slangen og/eller SensaT.R.A.C.™ Pad.
Dette kræver brug af svamp for at muliggøre placering af SensaT.R.A.C.™ Pad eller slange
på fodryggen (overvej at bruge V.A.C.® GranuFoam™ Hælforbinding).
Anlæggelsesteknik ved broforbinding af SensaT.R.A.C.™ Pad væk fra såret

"C"-klipning til sår
på fodsålen

1. Placer forsigtigt en passende V.A.C.® Svampeforbinding i såret.
2. Anlæg V.A.C.® Film eller en anden tætsluttende barriere fra sårkanten til den anteriore
del af foden for at beskytte intakt hud.
3. Klip et andet stykke svamp i form som bogstavet "C".
4. Placer det C-formede stykke svamp omkring foden, så det strækker sig fra såret til den
laterale side, og sørg for, at det er i kontakt med svampeforbindingen i såret. Sørg for,
at svampen ikke kommer i kontakt med intakt hud.
BEMÆRK: Tæl altid antallet af svampestykker, der bruges i såret. Dokumenter antallet
af svampe og datoen for forbindingsskift på filmen eller på svampekvantitetsmærkaten,
hvis en sådan bruges, samt i patientens journal.
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5. Anlæg V.A.C.® Filmen over svampen, og lad den gå til den anteriore side af foden, så den
dækker både såret og det C-formede stykke svamp, så der opnås en forsegling.
6. Klip et hul på 2,5 cm i filmen på den anteriore side af foden, og anlæg
SensaT.R.A.C.™ Pad.
7. Passende aflastning af foden er afgørende for at maksimere de terapeutiske fordele ved
V.A.C.® Terapi.

ORTOPÆDISK HARDWARE

Forsegling med V.A.C.®
Film omkring ortopædisk
hardware (stifter)

V.A.C.® Forbindingen kan placeres på sår med ortopædisk hardware som f.eks. steder med
stifter.
Anlæggelsesteknik
1. Anlæg en passende V.A.C.® Forbinding i såret.
2. Anlæg en formbar hydrokolloid strimmel omkring stiften ca. 1,27 cm over sårniveauet,
idet den vikles omkring stiften, så den slutter tæt.
3. Klip V.A.C.® Filmen i en passende størrelse, og læg den på såret.
4. Klip strimler af film, og anlæg dem lodret over stiften og på V.A.C.® Filmen, der omgiver
stiften. Gør dette fra begge sider af stiften. Knib filmen sammen, så den danner en lufttæt
forsegling, når V.A.C.® Terapien begynder.
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TILNÆRMELSE AF SÅRKANTER OG FORBINDINGSTEKNIK
Ved åbne sår uden betydeligt tab af væv kan V.A.C.® Terapi bruges til at fremme tilnærmelse af
sårkanterne.
1. Den indledende anlæggelse af forbindingen omfatter forsigtig placering af
V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding i såret.
BEMÆRK: Tæl altid antallet af svampestykker, der bruges i såret. Dokumenter antallet
af svampe og datoen for forbindingsskift på filmen eller på svampekvantitetsmærkaten,
hvis en sådan bruges, samt i patientens journal.
2. Trykket skal justeres tilstrækkeligt til, at det fremmer fjernelse af overskydende debris
og væske.
3. Ved efterfølgende anlæggelser af forbindinger skal svampen klippes mindre og mindre for
at muliggøre kontrolleret tilnærmelse af sårkanterne.

Indledende anlæggelse
af svamp, efter hvilken
der anvendes mindre og
mindre stykker svamp

Kontrolleret tilnærmelse
af sårkanter muliggør
gradvis lukning

Komplet lukning
er opnået

FORBINDINGER OG FÆKAL INKONTINENS
V.A.C.® Terapi kan bruges, hvor der forekommer fækal inkontinens. Mange patienter med
inkontinens med sakrococcygeale eller perinæale sår kan have fordel af V.A.C.® Terapi. Der er
en række metoder til at bekæmpe eller kontrollere potentiel fæceslækage i sårforbindingen.

•

Overvej brug af et rektalt opsamlingssystem (som f.eks. en fæcespose) eller et system til
håndtering af fækal inkontinens.

•

Indram såret med en V.A.C.® Film, en fleksibel hudbarriere eller et andet produkt til
klargøring af huden, der er med til at forhindre forbindingen i at løsne sig på grund af
kontakt med fæces. Barrierelaget er med til at skabe en spærring mellem anus og det
område, der kan komme i kontakt med fæces.
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FORBINDING AF SMÅ SÅR OG ANLÆGGELSE AF SENSAT.R.A.C.™ PAD
Ved sår, der er mindre i udstrækning (<4 cm) end SensaT.R.A.C.™ Pad, anbefales følgende
forbindingsanlæggelse for at beskytte vævet i sårområdet og forebygge maceration:

Fig. 1

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 8

1. Klargør sårområdet ved at påføre et beskyttende hudbarriereprodukt og indramme såret
med transparent film eller hydrokolloid forbinding (fig. 2).
2. Klip svampeforbindingen til i en størrelse, som gør det muligt at placere svampen forsigtigt
i såret, uden at den overlapper på intakt hud (fig. 3).
BEMÆRK: Svampen må ikke klippes til hen over såret, da der kan falde stumper ned i
såret (fig. 4). På afstand fra såret gnides eller tilklippes svampen for at fjerne eventuelle
stumper og dermed sikre, at løse partikler ikke falder ned i eller efterlades i såret, når
forbindingen fjernes.
3. Læg forsigtigt svampen ind i sårhulen, og sørg for kontakt med alle sårflader (fig. 5).
Svampen må ikke presses ind i nogen af sårområderne.
BEMÆRK: Tæl altid antallet af svampestykker, der bruges i såret. Dokumenter antallet
af svampe og datoen for forbindingsskift på filmen eller på svampekvantitetsmærkaten,
hvis en sådan bruges, samt i patientens journal.
4. For at få SensaT.R.A.C.™ Pad til at sidde rigtigt klippes et andet stykke svamp til, som
er stort nok til at rage 2-3 cm ud over SensaT.R.A.C.™ Pad (fig. 6), og det lægges på
svampen i såret (fig. 7). Sørg for, at svampen ikke spænder over intakt hud, og at den er
placeret på det produkt, der bruges til at indramme såret og beskytter den intakte hud
(fig. 8).
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5. Klip og anbring V.A.C.® Film, så den dækker svampeforbindingen plus en yderligere kant
på 3-5 cm (fig. 9).
6. Knib filmen, og klip et 2,5 cm hul igennem filmen (ikke en revne). Hullet skal være stort
nok til at tillade fjernelse af væske og/eller ekssudat. Det er ikke nødvendigt at klippe ind i
svampen.
7. Anbring SensaT.R.A.C.™ Pad på det største stykke svamp (fig. 10).
8. Forsegl om nødvendigt filmen på SensaT.R.A.C.™ Pad med yderligere film.
9. Start terapien.

INCISIONSHÅNDTERING
V.A.C.® GranuFoam™ Forbindinger kan bruges på lukkede kirurgiske incisioner for at håndtere
miljøet ved incisioner, som fortsat skal drænes efter sutur eller lukning med clips.
Klargøring af incisionsstedet
1. Før operationen skal operationsområdet barberes eller klippes i henhold til institutionens
protokoller der, hvor forbindingen skal anlægges, for at forbedre forbindingens klæbeevne
og forseglingens integritet.
2. Rengør anlæggelsesstedet umiddelbart efter operation efter lægens anvisning.
3. Dup anlæggelsesstedet tørt med steril gaze. For at sikre korrekt fastklæbning skal
anlæggelsesstedet være helt tørt, før forbindingen anlægges.
Dræn og smertelindringsudstyr
Forbindingerne til V.A.C.® Terapisystemet kan anvendes med både dræn og
smertelindringsudstyr, forudsat at forbindingen ikke anbringes over slangen, der hvor den
stikker ud af huden. Operationsdræn skal føres under huden uden for forbindingen og skal
fungere uafhængigt af V.A.C.® Terapisystemet.
BEMÆRK: Selvom samtidig brug af operationsdræn er tilladt i kombination med
V.A.C.® Terapisystemet, må systemet ikke anvendes som et udløb eller reservoir for drænet.
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Anlæggelse af forbinding på incisionsstedet

Produkt

Forbindingens dimensioner

Potentiel samlet klippet
længde for 6,35 cm
forbindingsstrimler

Incisionens maksimale
længde

Lille V.A.C.® GranuFoam™
Forbinding

10 x 7,5 x 3,2 cm

15,2 cm

10,2 cm

Medium
V.A.C.® GranuFoam™
Forbinding

18 x 12,5 x 3,2 cm

30,5 cm

25,4 cm

Stor V.A.C.® GranuFoam™
Forbinding

26 x 15 x 3,2 cm

43,2 cm

38,1 cm

V.A.C.® GranuFoam™ XL
Forbinding

60 x 30 x 1,5 cm

302,3 cm

297,2 cm

1. Vælg en passende forbinding.
2. Rengør huden omkring incisionen i henhold til institutionens protokoller eller lægens
anvisning.
3. Påfør hudbeskyttelsesmiddel/hudklæbestof rundt om incisionen og ca. 5,1 cm på hver side
som hjælp til at sikre integriteten af forbindingens forsegling
4. Beskyt intakt hud på begge sider af suturlinjen med V.A.C. ® Film, hydrokolloid eller en
anden transparent film (indram suturlinjen eller clips-linjen), men lad suturlinjen være
blotlagt.
5. Anbring et lag ikke-klæbende materiale (f.eks. en forbinding, der er imprægneret med
olieemulsion, vaseline eller silikone), mindst 7,6 cm bredt, over hele incisionens længde.
Medtag mindst 2,5 cm over hver ende af incisionen.
6. Klip V.A.C.® GranuFoam™ Forbindingen i strimler med en bredde på mindst 6,3 cm.
Klip strimler nok til at dække hele incisionen og mindst 2,5 cm over hver ende.
7. Anbring strimler af V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding over hele det ikke-klæbende lags
længde. Hvis der anvendes flere strimler, skal det sikres, at strimlerne rører hinanden,
så undertrykket påføres over hele incisionens længde. Lad ikke V.A.C.® GranuFoam™
Forbindingen røre ved intakt hud.
8. Klip et stykke V.A.C.® Film med en bredde på minimum 17,8 cm, der kan dække
V.A.C.® GranuFoam™ Forbindingen og have kontakt med 3-5 cm af intakt hud. Der kan
bruges en ekstra strimmel af filmen til at overlappe kanterne for at skabe en forsegling.
9. Placer V.A.C® Film forsigtigt oven på V.A.C.® GranuFoam™ Forbindingen og ned over
siderne, så den går ud over intakt hud.
BEMÆRK: For at undgå beskadigelse af huden i sårområdet må filmen ikke strammes
eller strækkes over svampen, når filmen anlægges.
10. Knib filmen, og klip et hul på 2,5 cm igennem filmen (ikke en revne). Hullet skal være stort
nok til at tillade fjernelse af væske og/eller ekssudat. Det er ikke nødvendigt at klippe ind i
svampen.
11. Anlæg SensaT.R.A.C.™ Pad.
12. Påbegynd V.A.C.® Terapi ved -125 mmHg kontinuerligt.
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4 – MONITORERING AF V.A.C.® TERAPI
SMERTELINDRING
Patienter, der modtager V.A.C.® Terapi, kan opleve færre smerter, efterhånden som såret
begynder at hele. Nogle patienter oplever dog ubehag under behandlingen eller i forbindelse
med forbindingsskift. I overensstemmelse med institutionens retningslinjer bør der bruges
et valideret smertescoringsværktøj, og smertescorer bør, hvor det er relevant, dokumenteres
inden, under og efter forbindingsrelaterede procedurer.
Herudover bør følgende strategier overvejes:

•

Hvis patienten klager over ubehag igennem hele behandlingen, kan det overvejes at skifte
til V.A.C.® WhiteFoam Forbinding.

•
•

Sørg for, at patienten modtager relevant analgesi under behandlingen.

•

En pludselig forøgelse af smerterne eller ændring af deres karakter skal undersøges.

Hvis patienten klager over ubehag under forbindingsskift, kan det overvejes at
bruge præmedicinering, en ikke-klæbende forbinding (side 23) før placering af svampen,
V.A.C.® WhiteFoam Forbinding eller at mindske patientens ubehag som ellers ordineret af
den behandlende læge.

BEHANDLINGENS LÆNGDE
Behandlingens længde afhænger af den behandlende læges formål med terapien, sårets
patologi, sårets størrelse og behandlingen af patientens komorbiditeter. Behandlingens
gennemsnitlige længde er 4-6 uger. Mange sår kan dog være klar til kirurgisk lukning efter
helt ned til en uge. Hvis en patient ikke er kandidat til operation, kan V.A.C.® Terapi bruges i en
længerevarende periode, så længe der fortsat sker tilfredsstillende fremskridt.
HVORNÅR SKAL V.A.C.® TERAPI AFBRYDES?
V.A.C.® Terapi skal afbrydes:

•

når målet med terapien er nået. I nogle tilfælde er dette ved fuld lukning af såret, i andre
tilfælde skal såret måske lukkes kirurgisk.

•

hvis såret ikke viser nogen tegn på fremskridt i en eller to på hinanden følgende uger,
og potentielle løsninger til at fremme sårhelingen ikke har virket. De individuelle
omstændigheder kan variere.

•

hvis patienten ikke er i stand til eller ikke ønsker at følge behandlingsplanen (maksimal
effekt opnås måske ikke).
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INDIKATORER FOR EFFEKTIV V.A.C.® TERAPI
•
•

Ekssudatmængden bør falde gradvis over tid.
Såret begynder at skifte farve og bliver dybere rødt, efterhånden som V.A.C.® Terapien
hjælper med at fremme perfusionen til såret.

•

Ekssudatets farve kan skifte fra serøs til serosanguinøs, og der kan desuden
spores sanguinøs eller blodig drænage under undertryksbehandling. Dette skyldes
V.A.C.® Terapiens virkemåde, der fremmer perfusion. Skift i sårdrænagens karakteristika
kan hænge sammen med sprængning af kapillærknopper af granulationsvæv. Hvis der
pludseligt opstår aktiv blødning under V.A.C.® Terapi, eller hvis der observeres
tydeligt (klart rødt) blod i slangen eller i beholderen, skal V.A.C.® Terapi straks
afbrydes. Tag passende forholdsregler for at standse blødningen, og søg straks
lægehjælp.

•

Sårmålingerne skal begynde at mindskes, efterhånden som den aktive helingstilstand
fortsætter. Der skal foretages ugentlige sårmålinger med dokumentation i henhold til
institutionens protokoller for at give mulighed for sammenligning og effektiv vurdering
af helingen. Der skal ses en regelmæssig mindskning af sårets størrelse hver uge.
Hvis dette ikke er tilfældet, bør der omgående igangsættes omfattende vurderings- og
fejlfindingsforanstaltninger (Se afsnittet Minimale ændringer i sårstørrelse nedenfor).
InfoV.A.C.® og V.A.C.Ulta™ Terapisystemerne har værktøjer til billedbehandling og
dokumentation af dimensioner.

•

Efterhånden som såret fortsætter med at danne granulationsvæv, bør der ses ny
epitelvækst ved sårkanterne.

INDIKATORER FOR INEFFEKTIV TERAPI
Der skal ses en regelmæssig mindskning af sårets størrelse hver uge. Hvis dette ikke er
tilfældet, bør der igangsættes omfattende vurderings- og fejlfindingsforanstaltninger
(se nedenfor).
MINIMALE ÆNDRINGER I SÅRSTØRRELSE
Når der er ringe eller ingen ændring af såret i en eller to på hinanden følgende uger, og dette
ikke skyldes patientens komplians, teknik eller underliggende komorbiditeter, kan følgende
være nyttigt:

•

Sørg for, at patienten modtager passende trykaflastning. Det kan for eksempel være,
at en patient med sædetryksår sidder op i for lang tid.

•

Klip svampen en smule mindre end sårkanterne ved sår med lille dybde for at øge den
indre epitelvandring. Lad ikke sårkanterne rulle nedad under V.A.C.® Terapi.

•

Hold en "terapeutisk pause" ved at afbryde V.A.C.® Terapien i 1-2 dage, og genoptag
den derefter.

•

Skift terapiindstillinger fra kontinuerlig til intermitterende / DPC eller omvendt.
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•

Vurder, om der bruges andre produkter i såret, der potentielt kunne forhindre tilførslen af
undertryk til såret.

•

Juster trykindstillingerne (efter hvad der kan tolereres) ved sår, der ikke er egnede til
intermitterende / DPC-terapi, som f.eks. tunneler eller sår med store mængder ekssudat.

•
•

Vurder den ernæringsmæssige status, og suppler efter behov.

•

Vurder, om der er sårinfektion i henhold til institutionens protokol eller lægens anvisninger.
På lægens anvisning kan der foretages en mikrobiologisk dyrkning eller biopsi med
efterfølgende behandling efter behov.

Kontroller terapiens timetæller for at sikre, at det faktisk antal timer, der er modtaget
terapi, svarer til det anbefalede antal timer med terapi (22 timer om dagen). Hvis antallet
af timer med terapi er mindre end 22 hver dag, skal det undersøges, hvorfor der er
underskud i antallet at terapitimer, og situationen skal afhjælpes.

FORVÆRRING AF SÅRET
Hvis et sår har udviklet sig, som det skulle, fra forbindingsskift til forbindingsskift, men derefter
forværres hurtigt, skal følgende foranstaltninger overvejes, og der skal om nødvendigt søges
vejledning/ekspertise hos en specialist:

•

Kontroller logfilen for terapihistorik, hvis en sådan findes på terapienheden, for at sikre, at
det faktiske antal timer, der er modtaget terapi, svarer til det anbefalede antal timer med
terapi (22 timer om dagen). Hvis antallet af timer med terapi er mindre end 22 hver dag,
skal det undersøges, hvorfor der er underskud i antallet at terapitimer, og situationen skal
afhjælpes.

•

Kontroller, om der er små lækager, med et stetoskop eller ved at lytte efter hvislende
lyde eller flytte hånden rundt om forbindingens kanter, mens der påføres et let
tryk. ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.® og V.A.C.Ulta™ Terapisystemerne har et Seal Check™
Lækagedetektor-værktøj, der med hørbare og visuelle signaler hjælper med at identificere
lækager. Lap om nødvendigt forbindingen. Undgå dig at anlægge mere end to lag film.

•
•

Rens såret mere grundigt under forbindingsskift.

•
•

Skift forbinding ofte, og sørg for, at den skiftes mindst for hver 48 timer.

•

Vurder, om der er osteomyelitis, og behandl eventuel osteomyelitis efter behov.

Vurder, om der er tegn og symptomer på infektioner, og behandl eventuelle infektioner
efter behov.

Undersøg såret, og udfør revision efter behov. Udfør revision af sårkanterne, hvis
de forekommer ikke-levedygtige eller rullet ned, da dette kan hindre dannelse af
granulationsvæv og vandring af epitelceller over et acceptabelt sårunderlag.
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ÆNDRING AF SÅRFARVE
Hvis vurdering af såret afslører mørk misfarvning:

•

Udeluk mekaniske traumer. Aflast såret for høje tryk, overskydende svamp i såret eller træk
og strækning af filmen over svampen. Husk at rulle filmen hen over svampen. Den må ikke
strækkes hen over svampen.

•

Sænk trykket i trin a 25 mmHg.

•

Fastslå, om patienten tager antikoagulerende medicin, og vurder i givet fald nylige
laboratorieværdier for koagulation.

•

Gør svampen tyndere før anlæggelse af forbindingen for at forhindre overpakning,
eller overvej at bruge V.A.C.® GranuFoam™ Tynd forbinding.

Hvis såret bliver hvidt, meget fugtigt eller udblødt:

•

Kontroller terapiens timetæller for at sikre, at det faktiske antal timer, der er modtaget
terapi, svarer til det anbefalede antal timer med terapi. Find ud af, hvorfor der er
underskud i antallet at terapitimer, og afhjælp situationen.

•

Der skal være et gradvist fald i volumen af ekssudat, efterhånden som det ekstracellulære
debris bringes i ligevægt. Fortsatte store ekssudatvolumener kan signalere infektion og skal
vurderes af den ordinerende kliniker.

•
•
•

Fastslå, om der er en okkult infektion.

•
•

Vurder forbindingsteknikken.

•
•
•

Beskyt det omgivende væv med V.A.C.® Film eller hydrokolloid.
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Forøg trykindstillingerne i trin a 25 mmHg, hvis drænagen øges.
Fastslå, om der er en forseglingslækage, der skyldes placering, og som kan forhindre
effektiv fjernelse af ekssudat.

Vurder, om det er nødvendigt at etablere broforbindelse af SensaT.R.A.C.™ Pad væk
fra såret.

Isoler sårdrænagen fra hud i sårområdet (se side 14 for specifikke oplysninger).
Afgør, om patienten er tilstrækkeligt aflastet, eller om der er risiko for eksternt tryk
på såret/forbindingen, som kan medføre, at sår-ekssudatet tvinges over på huden i
sårområdet.

SÅRLUGT
Sår, der behandles med V.A.C.® Terapi, kan lugte på grund af væske i svamp eller sår,
som indeholder bakterier eller proteiner. De typer af bakterier og proteiner, der er til stede, kan
være årsag til lugtens type og styrke.

•

Det er ubetinget nødvendigt, at såret renses grundigt ved hvert forbindingsskift for at
nedsætte bakteriemængden og minimere lugten.

•

Hvis lugten fortsat er tilstede efter grundig rensning af såret, kan det være tegn på en
mulig infektion.

•
•
•

V.A.C.® Beholder med Isolyser® gel kan i vidt omfang reducere lugte.
Beholderen skal måske udskiftes oftere for at minimere lugten.
Hvis du fastslår, at V.A.C.® Terapienheden er kilde til lugten, skal du afbryde brugen af
denne terapienhed og kontakte den lokale repræsentant for KCI for at få den udskiftet.
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5 – SÅRSPECIFIKKE OPLYSNINGER
AKUTTE / TRAUMATISKE SÅR / ANDENGRADSFORBRÆNDINGER
V.A.C.® Terapi kan bruges i behandlingen af patienter med akutte traumatisk sår, herunder
andengradsforbrændinger og ortopædiske sår.
De følgende anbefalinger for indstillinger er en hjælp for klinikeren til at vælge terapiområder i
henhold til sårtypen og den behandlende læges anvisning. De valgte områder er en vejledning
baseret på almindelige indstillinger for hver enkelt sårtype. Der kan være individuelle
patientforhold, der gør sig gældende. Kontakt den behandlende læge for at få bekræftet
indstillingerne for den enkelte patient.
Mål og formål:

•
•
•
•

Fremme granulationsvævsdannelse
Fremme perfusion
Fjerne væsker, ekssudat og infektiøse materialer
Fremme overlevelse af hudlapper eller hudtransplantater

Tabel 5.1: Anbefalede indstillinger ved akutte/traumatiske sår /
andengradsforbrændinger
Indledende
cyklus

Efterfølgende
cyklus

Ønsket tryk for
V.A.C.® GranuFoam™
Forbinding

Ønsket tryk for
V.A.C.® WhiteFoam
Forbinding

Interval
mellem
forbindingsskift*

Kontinuerligt
i de første
48 timer

Overvej
intermitterende/
DPC (5 min. TIL/
2 min. FRA)
i resten
af terapien

125 mmHg

125-175 mmHg
Titreres op til
mere drænage

Hver 48-72 timer, ikke
under 3 gange/uge
ved inficerede sår:
Vurder behov
for hyppigere
forbindingsskift

* Se oplysningerne om forbindingsskift i den brugervejledning, der fulgte med V.A.C.® Forbindingen.

Kliniske overvejelser

•

V.A.C.® Terapi kan bruges efter revision som hjælp til fjernelse af infektiøst materiale og
fremme af granulationsvævsdannelse.

•

V.A.C.® Terapi kan bruges ved tilstedeværelse af ortopædisk hardware (se Ortopædisk
hardware, side 32). Klinikere bør udvise plejerelateret/medicinsk dømmekraft ved
observation at kvaliteten af granulationsvæv og være opmærksomme på ethvert tegn
på infektion, der kan indikere underliggende osteomyelitis. I sådanne tilfælde skal den
behandlende læge kontaktes.

•

Sener, ligamenter, blodkar, organer og nerver (vitale strukturer) skal være helt tildækkede
og beskyttede inden anvendelse af V.A.C.® Terapi. Tildækning med en muskelflap et
andet tykt lag af naturligt væv giver den mest effektive beskyttelse. Hvis dette ikke er
tilgængeligt, bør et ikke-klæbende forbindingsmateriale (side 23) overvejes.

43

•

V.A.C.® Svamp kan anlægges direkte over absorberbart eller ikke-absorberbart mesh eller
intakt fascie. V.A.C.® Forbindingen må ikke anlægges over blotlagte blodkar, organer,
nerver eller sener.
Hvis der opstår aktiv blødning pludseligt eller i større mængder under
V.A.C.® Terapi, eller hvis der observeres tydeligt (klart rødt) blod i slangen
eller i beholderen, skal V.A.C.® Terapi straks afbrydes, der skal tages passende
forholdsregler for at standse blødningen, og der skal straks søges lægehjælp.

•

Overvej at øge det ønskede tryk med 25-75 mmHg ved sår med store mængder ekssudat,
indtil drænagemængden aftager. Dette vil sikre tilstrækkelig fjernelse af væske og bevare
integriteten af forseglingen af V.A.C.® Forbindingen.

•

Kontinuerlig terapi anbefales igennem hele terapiforløbet til patienter, der oplever ubehag
eller bruger V.A.C.® WhiteFoam Forbinding, eller hvor såret indeholder tunnelering/
underminering eller har hudlapper og transplantater.

•

V.A.C.® Terapi må ikke igangsættes på et sår, hvor der er osteomyelitis til stede, indtil
revision af alt nekrotisk, ikke-levedygtigt væv fra såret er udført, herunder inficeret knogle
(om nødvendigt), og passende antibiotikabehandling er igangsat.

•

I akutte sår med blotlagt knogle eller frakturer kan V.A.C.® Systemet bruges som hjælp til
at fjerne væske og fjerne infektiøst materiale fra det traumatiske sår.
BEMÆRK: Intakt knoglevæv skal beskyttes med et enkelt lag ikke-klæbende materiale
(side 23).

•

Trykindstillinger med V.A.C.® WhiteFoam Forbinding skal være mindst 125 mmHg og
højere, hvis patienten kan tåle det.

•

V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding anbefales ved traumatiske sår med stor vævsmangel.
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RUMPEREDE SÅR
V.A.C.® Terapi er velegnet til behandling af en række større og mindre sår, der opstår
i forbindelse med postoperative komplikationer. I sådanne tilfælde er principperne for
sårhåndtering passende kirurgisk revision og om nødvendigt antibiotikabehandling, efterfulgt
af øjeblikkelig igangsættelse af V.A.C.® Terapi.
Disse anbefalinger for indstillinger er en hjælp for klinikeren til at vælge terapiområder i
henhold til sårtypen og den behandlende læges anvisning. De valgte områder er en vejledning
baseret på almindelige indstillinger for hver enkelt sårtype. Der kan være individuelle
patientforhold, der gør sig gældende. Kontakt lægen for at bekræfte indstillingerne for hver
enkelt patient.
Mål og formål

•
•
•
•

Anvende kontrolleret, lokaliseret undertryk som hjælp til at trække sårkanter sammen
Give et lukket, fugtigt sårhelingsmiljø
Fremme perfusion
Fjerne væsker, ekssudat og infektiøse materialer

Tabel 5.3: Anbefalede indstillinger ved kirurgiske sårrupturer
Indledende cyklus

Ønsket tryk for
V.A.C.® GranuFoam™
Forbinding

Ønsket tryk for
V.A.C.® WhiteFoam
Forbinding

Interval
mellem
forbindingsskift*

Kontinuerligt
i terapiens
varighed

125 mmHg

125-175 mmHg
Titrer op

Hver 48-72 timer,
ikke under
3 gange/uge ved
inficerede sår:
Vurder behov for
hyppigere forbindingsskift

* Se oplysningerne om forbindingsskift i den brugervejledning, der fulgte med V.A.C.® Forbindingen.

Kliniske overvejelser ved rumperede sår

•

Vælg den rigtige type svampeforbinding på grundlag af sårets karakteristika og terapiens
mål. (Se tabel 1.2 på side 22).

•

V.A.C.® Terapi kan bruges med retentionssuturer på stedet, men det er generelt vigtigt at
få adgang til og forbinde hele såret under og mellem suturerne.

•

Overvej at anlægge V.A.C.® Film over tilstødende drænagesteder (punktur) i tilfælde af,
at en korrekt anlagt V.A.C.® Forbinding ikke klapper sammen.

•

Overvåg egenskaberne for ekssudat og volumen, og rapporter alle betydelige ændringer til
den behandlende læge.

•

Svampens placering og størrelse er helt afgørende for at opnå optimale resultater og
opnå omvendt vævsekspansion. Se Tilnærmelse af sårkanter og forbindingsteknik
på side 33.

•

Hvis tarmene er synlige i såret, er det bedst, hvis der er mulighed for at trække
omentum majus ned over de synlige tarme og derefter fortsætte med V.A.C.® Terapi
som normalt. Hvis omentum majus ikke er tilgængelig, kan lægen overveje at anbringe
mesh over tarmene. Anbringelse af V.A.C.® Svamp på tarme dækket af mesh kan danne
granulationsvæv på tarmene og medføre adhæsioner.
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•

V.A.C.® Svamp kan placeres direkte over syntetisk mesh i abdominalsår uden blotlagt
viscera og kan fremme væksten af granulationsvæv fra strukturerne under meshet, der vil
udvide sig opad igennem meshet og ind i såret.

•

V.A.C.® Terapi kan være et vigtigt værktøj ved håndtering af sternale sår. På grund af de
vitale strukturer i brysthulen skal V.A.C.® Terapi anvendes med den yderste forsigtighed og
årvågenhed.

•

Overfladiske sternale sår er sår, hvori sternum er stabil og intakt, og hvor der ikke er
infektion af knogler. Disse sår håndteres i henhold til retningslinjerne for rumperede sår.

•

Ved patienter med dybe sternale sår (dvs. patienter med mediastinitis eller sternal
sårinfektion) skal forbindingsskift overvåges eller udføres af den ledende kliniker eller en
specialiseret kirurg, helst hjerte-/karkirurgen.

•

•

Inden anvendelse af V.A.C.® Terapi på en patient med et dybt sternalt sår skal
sikkerhedsinformationen (side 7-16), særligt advarslen vedrørende Blødning på
side 9, læses og følges.

•

Ved sternale sår anbefales som indledende trykindstilling det laveste undertryk.
Monitorer omhyggeligt, mens der fortsættes til det ønskede behandlingstryk,
som tolereres.

•

Ved patienter med ustabil sternum anbefales kontinuerlig terapi gennem hele
behandlingsperioden som hjælp til at stabilisere brystvæggen. Dette er med til at
trække sårkanterne sammen og giver en immobiliserende virkning, som kan give
patienten større mobilitet og komfort.

Ved andre sår end rumperede sternale sår eller abdominalsår kan der opnås bedre
resultater med intermitterende / DPC-terapi, så snart ekssudatniveauerne er stabile,
hvor det primære mål er at skabe granulationsvæv.

"MESHED" DELHUDSTRANSPLANTATER
V.A.C.® Terapi kan være uegnet til placering over visse produkter, der danner en barriere mod
fjernelse af væske. Kontakt producenten af produktet inden brug sammen med V.A.C.® Terapi.
Anlæg V.A.C.® Forbindingen umiddelbart efter placering af transplantatet, og påbegynd
terapien så hurtigt som muligt. Ved brug af V.A.C.® GranuFoam™ Forbindinger skal
der placeres en ikke-klæbende forbinding (side 23) direkte over transplantatet / vævet.
Generelt skal den trykindstilling, der blev brugt til at forberede recipientunderlaget før
transplantationen, fortsættes efter transplantationen. Kontinuerlig terapi skal anvendes som
konstant støtte.
Disse anbefalinger for indstillinger er en hjælp for klinikeren til at vælge terapiområder i
henhold til sårtypen og den behandlende læges anvisning. De valgte områder er en vejledning
baseret på almindelige indstillinger for hver enkelt sårtype. Der kan være individuelle
patientforhold, der gør sig gældende. Kontakt den behandlende læge for at få bekræftet
indstillingerne for den enkelte patient.
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Mål og formål

•
•
•
•

Fjerne væske
Beskytte sårmiljøet (f.eks. minimere forskydningskræfter)
Give støtte og stabilitet ved hudtransplantater (delhud og fuldhud)
Fremme overlevelse af hudlapper og hudtransplantater

Tabel 5.4: Anbefalede indstillinger ved "meshed" delhudstransplantater og
huderstatninger
Indledende cyklus

Ønsket tryk for
V.A.C.® GranuFoam™*
Forbinding

Ønsket tryk for
V.A.C.® WhiteFoam
Forbinding

Interval
mellem
forbindingsskift

Kontinuerligt
i terapiens varighed

75-125 mmHg

125 mmHg
Titreres op til
mere drænage

Fjern forbinding efter
4-5 dage ved
brug af en
af svampetyperne (drænage
skal aftage forud for fjernelsen)

* 75 mmHg kan bruges i områder, der ikke udsættes for forskydningskræfter, hvis patienten har fortsat smerte ved højere tryk. 125 mmHg kan bruges
i meget konturerede områder, hvor der forekommer forskydningskræfter. Det højere tryk kan være med til at holde transplantatet fastere på plads.

Anbefalet procedure ved anlæggelse af V.A.C.® Forbinding efter transplantation:
1. Vælg et enkelt lag ikke-klæbende forbinding (side 23) (ikke nødvendigt ved brug af
V.A.C.® WhiteFoam Forbinding).
2. Klip det ikke-klæbende materiale til efter det transplanterede områdes størrelse plus
mindst en kant på 1 cm (dvs. så det rækker ca. 1 cm ud over clipslinjen), og placer det over
transplantatet.
3. Klip V.A.C.® GranuFoam™ Forbindingen til efter det ikke-klæbende materiales størrelse,
og placer den forsigtigt oven på det ikke-klæbende lag.
BEMÆRK: V.A.C.® WhiteFoam Forbinding kan også bruges til fiksering af
hudtransplantater. En ikke-klæbende forbinding (side 23) er ikke nødvendig ved brug af
V.A.C.® WhiteFoam. Klip V.A.C.® WhiteFoam Forbindingen til efter det transplanterede
områdes størrelse plus en kant på 1 cm.
4. Anlæg V.A.C.® Film i henhold til den brugervejledning, der fulgte med forbindingen.
5. Anlæg SensaT.R.A.C.™ Pad og slange.
6. Indstil undertrykket til det ønskede niveau som angivet i tabel 5.4.
7. Forvent større drænage i slange og beholder i de første 24 timer med V.A.C.® Terapi efter
transplantation, hvorefter drænagen vil aftage betydeligt. Betydelig drænage i slangen
efter transplantation kan indikere, at der er en komplikation under svampen. Hvis der er
tegn på infektion, skal V.A.C.® Forbindingen fjernes, og såret skal vurderes.
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TRYKSÅR
Ved håndtering af tryksår stadie 3 og 4 kan V.A.C.® Terapi bruges enten som en definitiv
behandling eller til optimering af sårbunden inden kirurgisk lukning.
Disse anbefalinger for indstillinger er en hjælp for klinikeren til at vælge terapiområder i
henhold til sårtypen og den behandlende læges anvisning. De valgte områder er en vejledning
baseret på almindelige indstillinger for hver enkelt sårtype. Der kan være individuelle
patientforhold, der gør sig gældende. Kontakt den behandlende læge for at få bekræftet
indstillingerne for den enkelte patient.
Mål og formål

•
•
•
•

Fremme granulationsvævsdannelse
Fremme perfusion
Give et lukket, fugtigt sårhelingsmiljø
Hjælpe med håndtering af sårmiljøet

Tabel 5.5: Anbefalede indstillinger ved tryksår
Indledende
cyklus

Efterfølgende cyklus

Ønsket tryk for
V.A.C.® GranuFoam™
Forbinding

Ønsket tryk for
V.A.C.® WhiteFoam
Forbinding

Interval
mellem
forbindingsskift*

Kontinuerligt
de første
48 timer

Overvej
intermitterende /
DPC
(5 min. TIL/ 2 min. FRA)
i resten af terapien

125 mmHg

125-175 mmHg
Titreres op til
mere drænage

Hver 48-72 timer,
ikke under
3 gange/uge ved
inficerede sår:
Vurder behov
for hyppigere
forbindingsskift

* Se oplysningerne om forbindingsskift i den brugervejledning, der fulgte med V.A.C.® Forbindingen.

Kliniske overvejelser

•

Ved alle patienter kræves detaljeret medicinsk og ernæringsmæssig vurdering, og der er
mange faktorer, som kan påvirke ætiologi og/eller heling, der kræver handling, især sikring
af tilstrækkelig næring og passende trykaflastning.

•

V.A.C.® Terapi er ikke et revisionsværktøj og kan ikke erstatte effektiv kirurgisk revision
og/eller andre former for revision.

•

Hvis patientens hud ikke tåler hyppige forbindingsskift, er det måske ikke nødvendigt at
fjerne hele filmen. Klip i stedet filmen omkring svampen, fjern svampen, skyl såret som
anvist af klinikeren, og skift derefter svampen og forsegl igen med et yderligere stykke film.
V.A.C.® Film i området omkring såret kan blive siddende i ét yderligere forbindingsskift.

•

V.A.C.® Film i flere lag kan nedsætte MVTR (fugtoverføringshastigheden), hvilket kan
øge risikoen for maceration, især i små sår, på nedre ekstremiteter eller i vægtbærende
områder.

•

Der skal udvises forsigtighed for at forebygge traume og/eller tryk ved placering af
V.A.C.® Slangen, især over knoglefremspring; overvej broforbindelse (se side 28).
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HÅNDTERING AF EN PATIENT MED ET TRYKSÅR MED BRUG AF V.A.C.® TERAPI
• Vurdering af patient og sår
• Relevante undersøgelser og
konsultationer
• Behandling af infektion

Overvej yderligere optimering

• Ernæring
• Kontroller systeminfektion
• Uddannelse
• Organisering af ressourcer og plejepersonale
• Rettelse af ætiologier
a. Aflast tryk
b. Reducer forskydning/friktion
c. Kontroller fugt
d. Kontroller spasticitet

Start
fortløbende
optimering
af vært

Revision af
nekrotisk væv

Stadie I og II

Klassificer

Igangsæt
standardbehand
linger
(retningslinjerne
NPUAP, WOCN,
WPUAP, AHCPR)

Patient fundet egnet som
kandidat til operation

Stadie III og IV

Karakteristika for
patient og sår
taler for
V.A.C.® Terapi

Patient
optimeret

Ikke
optimeret

Kirurgisk
behandling

V.A.C.® Terapi
(midlertidig)

Karakteristika for
patient og sår
taler imod
V.A.C.® Terapi

Igangsæt
standardbehandlinger
(retningslinjerne
NPUAP, WOCN, WPUAP,
AHCPR)

Igangsæt
V.A.C.® Terapi

Fortsæt V.A.C.®
Terapi

2-ugers
revurdering

Forbedres
ikke

Sår helet

Fortsæt V.A.C.®
Terapi

2-ugers revurdering

Patient
optimeret

Endnu ikke
optimeret

Fortsæt V.A.C.®
Terapi, evaluer
hver 2. uge

Forbedring af sår

Potentiale for
reduktion af
kirurgisk indgreb

Forbedring af sår

Potentiale for
heling af sår
uden operation

Niezgoda et al (2006). The effective management of pressure ulcers. Advances in Skin and
Wound Care. Volume 19, Supplement 1, page 6.
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DIABETISKE FODSÅR
V.A.C.® Terapi bruges i stadig stigende grad ved håndtering af diabetiske fodsår.
Disse anbefalinger for indstillinger er en hjælp for klinikeren til at vælge terapiområder i
henhold til sårtypen og den behandlende læges anvisning. De valgte områder er en vejledning
baseret på almindelige indstillinger for hver enkelt sårtype. Der kan være individuelle
patientforhold, der gør sig gældende. Kontakt den behandlende læge for at få bekræftet
indstillingerne for den enkelte patient.
Mål og formål

•
•
•
•

Fremme granulationsvævsdannelse
Fremme perfusion
Give et lukket, fugtigt sårhelingsmiljø
Hjælpe med håndtering af sårmiljøet

Tabel 5.6: Anbefalede indstillinger ved diabetiske fodsår
Indledende
cyklus

Efterfølgende
cyklus

Ønsket tryk for
V.A.C.® GranuFoam™
Forbinding

Ønsket tryk for
V.A.C.® WhiteFoam
Forbinding

Interval
mellem
forbindingsskift*

Kontinuerligt
i de første
48 timer

Overvej
intermitterende /
DPC
(5 min. TIL/
2 min. FRA)
i resten
af terapien

50-125 mmHg**

125-175 mmHg
Titreres op til
mere drænage

Hver 48-72 timer, ikke
under 3 gange/uge
ved inficerede sår:
Vurder behov
for hyppigere
forbindingsskift

* Se oplysningerne om forbindingsskift i den brugervejledning, der fulgte med V.A.C.® Forbindingen.
** De højere tryk inden i det angivne interval for ønsket tryk foretrækkes. I tilfælde af intolerance bruges lavere tryk som en mulighed,
men sørg for, at der forekommer aktiv ekssudatfjernelse.

University of Texas' system til klassificering af diabetiske fodsår
University of Texas Diabetic Foot Classification-system har en detaljeret kategorisering, som omfatter infektion og iskæmi.
Stadie

Grad 0

Grad I

Grad II

Grad III

A

Præulcerativ eller
postulcerativ fods
risiko for yderligere
ulceration

Overfladisk sår,
der ikke omfatter
sene, kapsel
eller knogler

Sår trænger
igennem til
sene eller ledkapsel

Sår trænger
igennem
til knogler

B

Tilstedeværelse
af infektion

Tilstedeværelse
af infektion

Tilstedeværelse
af infektion

Tilstedeværelse
af infektion

C

Tilstedeværelse
af iskæmi

Tilstedeværelse
af iskæmi

Tilstedeværelse
af iskæmi

Tilstedeværelse
af iskæmi

D

Tilstedeværelse
af iskæmi
og infektion

Tilstedeværelse
af iskæmi
og infektion

Tilstedeværelse
af iskæmi
og infektion

Tilstedeværelse
af iskæmi
og infektion

Dette er medtaget som reference for algoritmen for behandling af den diabetiske fod på næste side. Der kan bruges andre klassifikationssystemer
som f.eks. Wagners klassifikationssystem for diabetiske fodsår.
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Fortsæt
V.A.C.® Terapi

Intet inficeret sår

Inficeret sår

Forbindingsskift for
hver 48-72 timer***

Forbindingsskift for
hver 48 timer**

Vurder igen for
hver 2-4 uger

Ikke for høj
maceration/infektion
SÅR
HELET

Udvikler sig mod
heling efter
30 dage

Fortsæt det aktuelle
behandlingsregimen

Genovervej terapi

Udvikler sig ikke
mod heling efter
30 dage
Vurder igen
ugentligt

Medicinsk vurdering
Passende aflastning
af forbinding

UT grad 1

SÅR

> UT grad 1

Patient med
komplekst DFU*

Revaskularisering
efter behov
Infektionskontrol
efter behov

For høj
maceration/infektion

Overvej
V.A.C.® Terapi

Vurder såret igen
efter 24 timer

BEHANDLING AF DIABETISKE FODSÅR (DFU) MED V.A.C.® TERAPI†

† Anvendes med tilladelse. Bearbejdet fra Andros et al (2006). Consensus statement on negative pressure wound therapy
(V.A.C.® Therapy) for the management of the diabetic foot wound. Ostomy Wound Management, supplement juni 2006, s. 23.
*Kompleks DFU = > UT grad 1; kan også omfatte grad 1, hvis patienten ikke har responderet på passende terapi som defineret i
anbefalingerne.
**Pr. juli 2007 er de af producenten anbefalede intervaller mellem forbindingsskift 48-72 timer, ikke under 3 gange om ugen; vurder for
passende skema for forbindingsskift.
***Pr. juli 2007 er de af producenten anbefalede intervaller mellem forbindingsskift 48-72 timer, ikke under 3 gange om ugen. Inficerede
sår skal overvåges ofte og meget nøje. Ved disse sår skal forbindingerne muligvis skiftes oftere end hver 48. eller 72. time. Intervaller
mellem forbindingsskift bør baseres på en fortsat vurdering af sårets tilstand samt patientens kliniske status frem for et fast skema.
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KLINISKE OVERVEJELSER VED DIABETISKE FODSÅR

•

Som ved enhver behandling af diabetiske fodsår afhænger resultatet af en nøjagtig
diagnose og håndtering af den underliggende sygdom kombineret med effektiv revision
af ikke-levedygtigt væv.

•
•

Aflastning er afgørende for vellykket heling af diabetiske fodsår.

•

Der kan overvejes brug af specielle forbindingsteknikker (se Fodsår, side 31-32).

Tidlig identifikation og øjeblikkelig behandling af infektion er afgørende for at forebygge
komplikationer. Hos patienter med diabetes kan dette være vanskeligt, da klassiske tegn
som smerte, erythem, varme og pusdannelse kan være fraværende eller svækkede.

ULCUS GRUNDET VENØS INSUFFICIENS
V.A.C.® Terapi kan bruges til håndtering af ulcus grundet venøs insufficiens med gode resultater.
Disse anbefalinger for indstillinger er en hjælp for klinikeren til at vælge terapiområder i
henhold til sårtypen og den behandlende læges anvisning. De valgte områder er en vejledning
baseret på almindelige indstillinger for hver enkelt sårtype. Der kan være individuelle
patientforhold, der gør sig gældende. Kontakt den behandlende læge for at få bekræftet
indstillingerne for den enkelte patient.
Mål og formål

•
•
•
•
•

Reducere ødemer
Fremme perfusion
Fjerne ekssudat fra såret
Fremme granulationsvævsdannelse
Give et lukket, fugtigt sårhelingsmiljø

Tabel 5.7: Anbefalede indstillinger ved ulcus grundet venøs insufficiens
Indledende
cyklus

Efterfølgende
cyklus

Ønsket tryk for
V.A.C.® GranuFoam™
Forbinding

Ønsket tryk for
V.A.C.® WhiteFoam
Forbinding

Interval mellem
forbindingsskift*

Kontinuerlig
terapi

Kontinuerlig
terapi (sår har
tendens til
at være stærkt
ekssuderende)

125-175 mmHg**

150-175 mmHg

Hver 48-72 timer,
ikke under
3 gange/uge ved
inficerede sår:
Vurder behov for hyppigere
forbindingsskift

* Se oplysningerne om forbindingsskift i den brugervejledning, der fulgte med V.A.C.® Forbindingen.
** Se afsnittet om vertikal broanlæggelse og moderat til stærkt ekssuderende sår i brugervejledningen til V.A.C.® GranuFoam™ Bridge /
V.A.C.® GranuFoam™ Bridge XG.

Det er almindeligt at bruge ordineret kompressionsbeklædning eller kompressionsbandager i
behandlingen af ulcus grundet venøs insufficiens. Behandling af den underliggende patologi ved
disse sår er vigtig og er ikke kontraindikeret ved brug af V.A.C.® Terapi. Udvis forsigtighed for at
sikre, at brugen af V.A.C.® Terapi under kompressionsbeklædning eller kompressionsbandage ikke
tilfører trykpunkter, der kan medføre ubehag eller vævsbeskadigelse hos patienten. Placer ikke
SensaT.R.A.C.™ Pad under nogen form for kompressionsbeklædning eller kompressionsbandage.
Anlæg V.A.C.® Forbindinger under denne type beklædning eller bandage.
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KRONISKE SÅR
V.A.C.® Terapi kan bruges enten som en definitiv behandling eller som optimering af
sårbunden inden kirurgisk lukning.
Disse anbefalinger for indstillinger er en hjælp for klinikeren til at vælge terapiområder i
henhold til sårtypen og den behandlende læges anvisning. De valgte områder er en vejledning
baseret på almindelige indstillinger for hver enkelt sårtype. Der kan være individuelle
patientforhold, der gør sig gældende. Kontakt den behandlende læge for at få bekræftet
indstillingerne for den enkelte patient.
Mål og formål

•
•
•
•

Fremme granulationsvævsdannelse
Fremme perfusion
Give et lukket, fugtigt sårhelingsmiljø
Hjælpe med håndtering af sårmiljøet

Tabel 5.8: Anbefalede indstillinger ved kroniske sår
Indledende
cyklus

Efterfølgende
cyklus

Ønsket tryk for
V.A.C.® GranuFoam™
Forbinding

Kontinuerligt
i de første
48 timer

Overvej
50-125 mmHg**
intermitterende /
DPC
(5 min. TIL/
2 min. FRA)
i resten af terapien

Ønsket tryk for
V.A.C.® WhiteFoam
Forbinding

Interval mellem
forbindingsskift*

125-175 mmHg
Titreres op til
mere drænage

Hver 48-72 timer, ikke
under 3 gange/uge
ved inficerede sår:
Vurder behov for hyppigere
forbindingsskift

* Se oplysningerne om forbindingsskift i den brugervejledning, der fulgte med V.A.C.® Forbindingen.
** De højere tryk inden i det angivne interval for ønsket tryk foretrækkes. I tilfælde af intolerance bruges lavere tryk som en mulighed,
men sørg for, at der forekommer aktiv ekssudatfjernelse.

Kliniske overvejelser

•

Ved kroniske sår, hvor diagnosen er usikker, anbefales vævsbiopsi til histologisk vurdering
eller en anden definitiv test.

•

Det er vigtigt at identificere eventuelle underliggende ætiologier og tage relevante skridt til
behandling af underliggende sygdomsprocesser.

•

Kroniske sår kan drage fordel af aggressiv revision af blødt væv for at fjerne alle epitelceller, der kan være vandret over såroverflade, sinuskanal eller tunnel.

•

Der skal udvises forsigtighed for at forebygge yderligere traume og/eller tryk ved placering
af V.A.C.® Slangen, især over knoglefremspring.

•

Hvis patientens hud ikke kan tåle hyppige forbindingsskift, og filmen omkring såret er
intakt, kan du klippe filmen rundt om svampen af, fjerne svampen, rense såret som anvist
og derefter genanlægge svamp og film. Film området omkring såret kan blive siddende i ét
yderligere forbindingsskift.
BEMÆRK: V.A.C.® Film i flere lag kan nedsætte MVTR (fugtoverføringshastigheden),
hvilket kan øge risikoen for maceration, især i små sår, på nedre ekstremiteter eller i
vægtbærende områder.
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HUDLAPPER
V.A.C.® Terapi bruges til hudlapper umiddelbart postoperativt som støtte til opretholdelse af
vævets placering.
Disse anbefalinger for indstillinger er en hjælp for klinikeren til at vælge terapiområder i
henhold til sårtypen og den behandlende læges anvisning. De valgte områder er en vejledning
baseret på almindelige indstillinger for hver enkelt sårtype. Der kan være individuelle
patientforhold, der gør sig gældende. Kontakt den behandlende læge for at få bekræftet
indstillingerne for den enkelte patient.
Mål og formål

•
•
•
•

Give støtte og stabilitet til hudlappen
Beskytte sårmiljøet
Fjerne væsker og ekssudat
Fremme overlevelse af hudlappen

Tabel 5.9: Anbefalede indstillinger ved hudlapper
Indledende cyklus

Ønsket tryk for
V.A.C.® GranuFoam™
Forbinding

Ønsket tryk for
V.A.C.® WhiteFoam
Forbinding

Interval mellem
forbindingsskift

Kontinuerligt
i terapiens varighed

125-150 mmHg

125-175 mmHg
Titrer terapi op for
at håndtere forøgelse
af drænage

Fjern forbindingen 72 timer
efter operationen.
Ved komplikationer eller
inficerede sår skal behovet
for hyppigere forbindingsskift
vurderes.

Kliniske overvejelser

•

Højere tryk kan overvejes ved store massive hudlapper for at hjælpe med at støtte
hudlappen.

•

Hvis det er nødvendigt at vurdere hudlappen for tegn på iskæmi eller infektion, og
hudlappen skal undersøges under terapien, skal V.A.C.® GranuFoam™ Forbindingen
klippes midt over, inden den anlægges, og filmen skal anlægges i strimler, med en strimmel
direkte over det område, hvor de to halvdele af svampen mødes. Ved fjernelse af denne
filmstrimmel kan klinikeren forsigtigt skille svampen ad og undersøge vævet under den.
Efter undersøgelse af hudlappen skal svampestykkerne sættes sammen igen og forsegles
igen med en yderligere filmstrimmel, og terapien skal fortsættes.
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ANLÆGGELSE AF FORBINDING PÅ HUDLAPPER MED V.A.C.® TERAPI
Fig. 1

semi-tætsluttende
barriere

Fig. 2

ikke-klæbende

Fig. 3

Fig. 4

V.A.C.® WhiteFoam Væge

V.A.C.® GranuFoam™

1. Suturer hudlappen i den korrekte position med omkring en tredjedel færre suturer end
sædvanligt. De større mellemrum giver mulighed for, at V.A.C.® Terapi kan fjerne væske
igennem suturlinjen.
2. Anlæg et enkelt lag V.A.C.® Film eller en anden semi-tætsluttende barriere som f.eks.
en hydrokolloid forbinding eller en forbinding af damppermeabel klæbende film over
det intakte epidermis oven på hudlappen og på den modsatte side af suturlinjen (fig. 1).
Anlæg et enkelt lag ikke-klæbende forbinding (side 23) over den blotlagte suturlinje
(fig. 2).
3. Hvis recipientunderlaget ekssuderer meget, skæres en tynd strimmel V.A.C.® WhiteFoam
Forbinding (fig. 3), som placeres under hudlappen, mellem suturerne, for at suge væske
fra det indvendige af hudlappen. Sørg for, at V.A.C.® WhiteFoam Forbindingen og
V.A.C.® GranuFoam™ Forbindingen er i direkte kontakt med hinanden.
4. Vælg en V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding i passende størrelse, der dækker hele
hudlappen (fig. 4), inklusive suturlinjen og 2-3 cm ud over hudlappen. Sørg for, at det
område, der er dækket af svampen, er beskyttet intakt hud (trin 2 ovenfor).
5. Klargør og anlæg V.A.C.® Filmen over svampen. Placer en SensaT.R.A.C.™ Pad, og tilslut
den til beholderslangen.
6. Igangsæt terapien med indstillingen Kontinuerlig som angivet i tabel 5.9.
7. Ved fjernelse af V.A.C.® Film skal der trækkes lateralt på filmen for at forebygge,
at hudlappen løftes.
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ENTERISK FISTEL
Under visse omstændigheder kan V.A.C.® Terapi fremme heling ved sår med en enterisk fistel.
Hvis der overvejes anvendelse af V.A.C.® Terapi i forbindelse med en enterisk fistel, anbefales
det at søge hjælp hos en klinisk ekspert. V.A.C.® Terapi anbefales ikke til og er ikke beregnet
til håndtering eller indkapsling af sivende enteriske fistler, men til at fremme sårhelingen i og
omkring fistlen.
Målet med terapien afhænger af, om den fistel, der behandles, betragtes som akut eller
kronisk.

•

Ved akutte fistler er målet at fremme sårhelingen for at muliggøre lukning af den akutte
enteriske fistel.

•

Ved kroniske fistler adskilles den enterokutane fistel fra det omgivende eller tilstødende
abdominalsår, og V.A.C.® Terapi anvendes på såret. Sekretet fra fistlen ledes til et andet
beholdersystem. Dette giver tid til, at patientens generelle helbredstilstand kan stabiliseres
og tilstrækkelig heling kan finde sted, hvilket muliggør efterfølgende kirurgisk indgreb.

Håndtering af fistler
Akut kandidatvalg

Kronisk kandidatvalg

• Enterisk fistel
• Akut dannelse: Ingen tegn på epitelceller/vækst ved åbning af fistlen
• Fistelåbningen skal være let at visualisere
og få adgang til
• NPO (Nothing by mouth)
• TPN (Total Parenteral Nutrition)
• Minimale til moderate mængder sekret
• Sekretet er af tynd til let viskøs konsistens

• Enterisk fistel – ikke kandidat til operation
• Kronisk dannelse: Tegn på epitelceller / vækst
(dannelse af stoma)
• Fisteludmundingen skal være let at visualisere
og få adgang til
• NPO (Nothing by mouth)
• TPN (Total Parenteral Nutrition)
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Instruktioner vedrørende enteriske fistler
I. Akut enterisk fistel i et sår (kompleks)
ikke-klæbende
forbinding

Fig. 3

Fisteludmunding

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

ikke-klæbende
forbinding

Fig. 2

Fig. 1

SensaT.R.A.C.™
Pad

SensaT.R.A.C.™
Pad

V.A.C.®
Film

Fig. 4

Fig. 5

1. Dæk fisteludmundingen med 2-3 lag vaselineimprægneret gaze.
2. Skyl og rens abdominalsåret grundigt som anvist af lægen eller institutionens protokol.
3. Fjern lagene af vaselineimprægneret gaze fra fisteludmundingen.
4. Dæk fisteludmundingen med et enkelt lag ikke-klæbende materiale (side 23).
5. Dæk alle områder med blotlagte tarme eller andre organer med flere lag ikke-klæbende
materiale (side 23).
6. Klip et stykke V.A.C.® WhiteFoam Forbinding, så det er 1-2 cm større end
fisteludmundingen. Anlæg stykket med V.A.C.® WhiteFoam Forbinding direkte over
det ikke-klæbende materiale på fisteludmundingen. Svampen skal gå 1-2 cm ud over
fisteludmundingen.
7. Klip og anlæg forsigtigt V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding i den resterende del af
såret. Sørg for, at V.A.C.® GranuFoam™ Forbindingen er i direkte kontakt med
V.A.C.® WhiteFoam Forbindingen. V.A.C.® GranuFoam™ Forbindingen kan også placeres
direkte over V.A.C.® WhiteFoam Forbindingen.
8. Klip filmen til og anlæg den, så den dækker hele svampeforbindingen plus yderligere
3-5 cm af kanten.
9. Klip et rundt hul på 2,5 cm i filmen DIREKTE over placeringen af fisteludmundingen.
10. Anlæg SensaT.R.A.C.™ Pad.
11. Igangsæt tryk ved 125 mmHg undertryk, eller efter lægens anvisning.
12. Brug kontinuerlig terapi gennem hele forløbet.
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13. Hvis der konstateres sekret i slangen efter igangsættelse af undertryk:
a. Øg trykket i trin a 25 mmHg i 20-30 minutter, og kontroller derefter, om der er sekret.
b. Hvis der stadig er sekret, fortsættes øgningen af trykket og observationen op til
maksimalt 200 mmHg, indtil der ikke er noget sekret i slangen.
c.

Hvis der fortsat sker udstrømning til slangen, efter at alle foranstaltninger er forsøgt,
skal V.A.C.® Terapiforbindingen fjernes og genanlæggelse overvejes. Det kan være
nødvendigt at genanlægge forbindingen flere gange for at fastlægge en effektiv
anlæggelsesprocedure.

d. Et tidligt tegn på indledende tilnærmelse af fistlen er en reduktion af mængden
af sekret.
e. Hvis det ikke lykkes at fastlægge en vellykket procedure, bør en alternativ
behandlingsmetode overvejes for patienten.
II. Kronisk enterisk fistel – posemetode
1. Dæk fisteludmundingen med 2-3 lag vaselineimprægneret gaze.
2. Skyl og rens abdominalsåret grundigt som angivet af lægens anvisning eller institutionens
protokol.
3. Fjern lagene af vaselineimprægneret gaze fra fisteludmundingen.
4. Vikl vaselineimprægneret gaze omkring fisteludmundingen for at adskille sekretet fra såret.
Hvis der ikke bruges vaselineimprægneret gaze, kan det overvejes at bruge pectinringe,
da dette kan adskille sekretet fra såret.
5. Placer et stykke 2 x 2 gaze over fisteludmundingen, som midlertidigt kan opsuge sekret
under den indledende anlæggelse af V.A.C.® Terapi.
6. Dæk alle områder med blotlagte tarme eller andre organer med flere lag ikke-klæbende
materiale (side 23).
7. Klip og anlæg forsigtigt V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding i den resterende del af såret.
Anbring IKKE svamp over fisteludmundingen eller over produkterne.
8. Anlæg film over hele abdominalforbindingen.
9. Anlæg SensaT.R.A.C.™ Pad på et centralt sted i forhold til såret, men ikke umiddelbart ved
siden af fistlen.
10. Igangsæt V.A.C.® Terapi, og kontroller, at forseglingen er tæt.
11. Marker det område, hvor fisteludmundingen er, på filmen.
12. Deaktiver tilførsel af undertryk, og lad svampen dekomprimere.
13. Klip forsigtigt en åbning i filmen, der er direkte over 2 x 2 gazen og fisteludmundingen.
14. Fjern 2 x 2 gazen, så den kroniske fistel er blotlagt.
15. Anlæg en barrierering eller formbar hydrokolliod-pasta på filmen i en cirkel omkring
fisteludmundingen. Tryk forsigtigt filmen omkring fistlen for at forsegle den med
barriereringen eller den formbare hydrokolloid-pasta. Dette fremmer effektiv forsegling og
isolering af sekret fra det omgivende sår.
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16. Igangsæt V.A.C.® Terapi ved et tryk på 100-125 mmHg eller efter lægens anvisning.
Observer, om svampen komprimeres.
17. Anlæg ostomiapparat eller posen til fækal inkontinens efter anvisning over den blotlagte
fistel og den tidligere placerede ring eller pasta.
18. Sørg for, at apparatet er sikkert fastgjort, og at enden af apparatet er tilstrækkeligt
forseglet.
19. Brug kontinuerlig terapi gennem hele forløbet.
20. Monitorer indtag og afgang.
21. Bed om muligt patienten om at give personalet besked, når V.A.C.® Beholderen skal
tømmes.
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6 – YDERLIGERE OPLYSNINGER OM V.A.C.® TERAPI
V.A.C.® TERAPI OG TRYKKAMMERBEHANDLING (HBO-BEHANDLING)
Når patienter, der behandles med V.A.C.® Terapi, får regelmæssig trykkammerbehandling, kan
den læge, der er ansvarlig for trykkammeret, bemyndige frakobling af V.A.C.® Terapienheden
og beholderen fra slangen, så trykændringer i kammeret kommer ind i slangen og
forbindingen. I sådanne tilfælde anbefales følgende procedure:
BEMÆRK: V.A.C.® GranuFoam™ Broforbindingen indeholder flere syntetiske materialer og
kan udgøre en risiko under trykkammerbehandling.
1. V.A.C.® Terapienheden må ikke bringes ind i et trykkammer. V.A.C.® Terapienheden er ikke
fremstillet til brug i dette miljø og skal anses for at være brandfarlig i et sådant miljø.
Se afsnittet Trykkammerbehandling (side 13).
2. Efter frakobling af V.A.C.® Terapienheden fra forbindingen / beholderen skal man
enten a) udskifte V.A.C.® Forbindingen med et andet HBO-kompatibelt materiale under
trykkammerbehandlingen eller b) følge trinnene nedenfor.
3. Luk forbindingsslangen og klemmerne på slangen til beholderen inden frakobling.
Frakobl forbindingsslangen fra beholderslangen.
4. Åbn klemmen på forbindingsslangen, og dæk den til med tør gaze. Slangen
på SensaT.R.A.C.™ Pad skal ikke lukkes med klemme eller hætte under
trykkammerbehandling.
ADVARSEL: Lad aldrig en V.A.C.® Forbinding sidde uden aktiv brug
af V.A.C.® Terapi i mere end to timer. Fjern den gamle forbinding
og skyl såret, hvis terapien har været afbrudt i mere end to timer.
Anlæg enten en ny V.A.C.® Forbinding fra en uåbnet steril pakke
og genstart V.A.C.® Terapi, eller anlæg en alternativ forbinding,
som f.eks. våd eller fugtig gaze, i overensstemmelse med den
behandlende klinikers instruktioner om behandling i nødstilfælde.
5. Efter trykkammerbehandlingen skal V.A.C.® Terapienheden tilkobles igen og terapien
genoptages. Kontroller, at forbindingen ikke har luftlækager, og at forseglingen er intakt.
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V.A.C.® FORBINDINGER OG DIAGNOSTISK BILLEDDANNELSE
• Når patienten gennemgår røntgen-, MRI-, fluoroskopi- eller kontrastmiddelundersøgelser,
skal beslutningen om at fjerne forbindingen tages af radiologen, radiografen og/eller den
behandlende læge.
BEMÆRK: FDA har oplyst sundhedspersonale om muligheden for, at røntgenstråler,
der bruges under CT-undersøgelser kan medføre, at visse implanterede og eksterne
elektroniske medicinske apparater ikke fungerer korrekt. De fleste patienter med
elektronisk medicinsk udstyr gennemgår CT-scanninger uden negative konsekvenser.
Myndigheden har dog modtaget enkelte rapporter om komplikationer, hvor CT-scanninger
kan have forstyrret elektronisk medicinsk udstyr, herunder pacemakere, defibrillatorer,
neurostimulatorer og implanterede eller eksternt bårne medicininfusionspumper.
FDA fortsætter med at undersøge problemet og samarbejder med producenten om at gøre
opmærksom på dette i sundhedssektoren.

•
•

Ved diagnostiske procedurer er der mulighed for, at der kastes skygger i sårområdet.

•

V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindingen (når den bruges) indeholder sølvmetal, der kan
forringe visualisering med visse billeddannelsesmodaliteter.

Det er sikkert at lade forbindingerne og tilsluttede slanger blive på ved alle disse
procedurer.

V.A.C.® TERAPI OG MR-SCANNING (MRI)
Når patienter, der behandles med V.A.C.® Terapi, kræver MRI, skal følgende overvejes:
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•

V.A.C.® Terapi-enheden er ikke sikker ved MR. Medbring ikke
V.A.C.® Terapienheden i MR-miljøet (se afsnittet MR-scanning, side 12-13).

•

Medbringelse af V.A.C.® Terapienheden i det aktive MR-miljø kan medføre skade på
patienten eller plejepersonalet eller beskadige udstyret.

•

V.A.C.® Forbindingen kan dog almindeligvis godt sidde på patienten med minimal
risiko i et MR-miljø, hvis V.A.C.® Terapien ikke afbrydes i mere end to timer.

•

V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding, V.A.C.® WhiteFoam Forbinding, SensaT.R.A.C.™ Pad
og slangen indeholder ikke metalkomponenter, der kræver fjernelse inden MRI.

•

V.A.C. GranuFoam Silver® Forbindingen har ikke vist tegn på kendte farer i et MR-miljø
(se afsnittet MR-scanning, side 12-13).

•

Klinikeren eller radiologen kan vælge at fjerne V.A.C.® Forbindingen inden
billeddannelse, hvis såret findes i et område, hvor der er risiko for, at der kastes
skygger.

BESTILLING AF V.A.C.® TERAPISYSTEM
V.A.C.® Terapisystemer kræver ordinering af en læge. Følgende oplysninger skal medfølge med
henblik på betalers godkendelse:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produktnavn: KCI V.A.C.® Terapi, ingen alternativer
Nøjagtig placering og type af sår, der skal behandles
Sårets dimensioner
Instruktioner om præmedicinering
Instruktioner om sårrensning (rensemiddel, fysiologisk saltvand osv.)
Terapiindstillinger (dvs. intermitterende / DPC eller kontinuerlig)
Trykindstillinger i mmHg
Intervaller mellem forbindingsskift
Forbindinger, der skal anvendes (dvs. V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding,
V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding, specifikke specialforbindinger eller
V.A.C.® WhiteFoam Forbinding)
Supplerende forbindinger, der skal anvendes (ikke-klæbende materialer (side 23)
eller andet)

Gå ind på www.kci-medical.com for at få yderligere oplysninger og de påkrævede
godkendelsesformularer for visse betalere.
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OVERFLYTNING AF PATIENTER MELLEM PLEJEOMRÅDER
•

Planlægningen af udskrivning begynder, så snart patienten indlægges på et hospital.
Når behandling med V.A.C.® Terapi skal igangsættes for en patient, skal den person, der
planlægger udskrivningen, eller sagsbehandleren kontaktes, hvis patienten er kandidat til
overflytning til et plejeområde med lavere behandlingsintensitet med V.A.C.® Terapi.

•

Vedlæg ordrerne på V.A.C.® Terapi, som forklaret i forrige afsnit, i bestillingen af
overflytning eller udskrivning.

•
•

Medtag sårets aktuelle mål og tilstand i vurderingen i forbindelse med overflytningen.

•

Den nye enhed kan ikke leveres til patienten før godkendelse fra den private forsikring
eller institution.

•

Hvis den post-akutte V.A.C.® Terapienhed ikke er tilgængelig ved udskrivning, og terapien
vil blive afbrudt i mere end to timer, skal V.A.C.® Terapiforbindingerne fjernes, inden
patienten udskrives. Anlæg en alternativ forbinding som f.eks. våd eller fugtig gaze, i
overensstemmelse med instruktionerne om behandling i nødstilfælde, indtil den nye
V.A.C.® Terapienhed leveres, og korrekt uddannet personale er klar til at yde fortsat
behandling af patienten.

•

En V.A.C.® Terapienhed må ikke udskrives med en patient, hvis klinikeren er i tvivl om,
hvorvidt der er korrekt uddannet personale til rådighed. V.A.C.® Terapiforbindinger skal
fjernes, og der skal anlægges en passende alternativ forbinding, indtil sundhedspersonalet
har vished om, at der er korrekt uddannet personale til rådighed, og at der leveres en
V.A.C.® Terapienhed.

•

For oplysninger om overflytning af patienter til hjemmeplejen henvises til afsnittet
Overvejelser før brug af V.A.C.® Terapi i hjemmeplejen (side 16) i disse retningslinjer.

•

Kontakt om nødvendigt den lokale repræsentant fra KCI.

Når en patient overgår fra et plejeområde til et andet, leveres V.A.C.® Terapienheden inden
udskrivningen eller til patientens post-akutte plejested.

KONTAKTOPLYSNINGER FOR KCI
Hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du kontakte den
lokale repræsentant for KCI. Besøg vores websted på www.kci-medical.com. I nødstilfælde
skal du ringe til den lokale alarmcentral.
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7 – ENGANGSARTIKLER TIL V.A.C.® TERAPIENHED OG
SENSAT.R.A.C.™ SYSTEM
BASISUDSTYR TIL V.A.C.® TERAPI
Referencevejledning til V.A.C.® Engangsartikler

V.A.C® Forbindinger
Pakkens indehold*

Delnumre /
Forbindinger
pr. æske

Lille V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding
1 V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 film,
1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275051/10
M8275051/5

Medium V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding
1 V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 film,
1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275052/10
M8275052/5

Stor V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding
1 V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding (26 x 15 x 3,2 cm), 2 film,
1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275053/10
M8275053/5

Ekstrastor V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding
1 V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding (60 x 30 x 1,5 cm), 5 film,
1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275065/5

Lille V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding
1 V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 film,
1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275098/10
M8275098/5

Medium V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding
1 V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 film,
1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275096/10
M8275096/5

Stor V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding
1 V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding (26 x 15 x 3,2 cm), 2 film,
1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275099/10
M8275099/5

Lille V.A.C.® Simplace™ Forbinding
2 V.A.C.® GranuFoam™ Spiralforbindinger (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 3M™
Tegaderm™ Film, 1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275041/10
M8275041/5

Medium V.A.C.® Simplace™ Forbinding
2 V.A.C.® GranuFoam™ Spiralforbindinger (14,5 x 17 x 1,75 cm), 3 3M™
Tegaderm™ Film, 1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275040/10
M8275040/5

Lille V.A.C.® Simplace™ EX Forbinding
2 V.A.C.® GranuFoam™ Spiralforbindinger (7,5 x 11,5 x 1,75 cm),
2 strimler V.A.C.® Film, 1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275046/5

Medium V.A.C.® Simplace™ EX Forbinding
2 V.A.C.® GranuFoam™ Spiralforbindinger (14,5 x 17 x 1,75 cm), 2 filmstrimler
og 1 V.A.C.® Film, 1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275045/5

V.A.C.® GranuFoam™ Broforbinding
1 svampeforbinding (6 x 17 x 1,9 cm), 1 GranuFoam™ Bridge (67 cm)
med integreret SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 perforeret film
med 5 perforerede filmstrimler, 1 engangslineal

M8275042/10
M8275042/5

V.A.C.® GranuFoam™ Bridge XG Forbinding
2 V.A.C.® GranuFoam™ Spiralforbindinger, 1 GranuFoam™ Bridge
(67 cm) med integreret SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 film,
1 perforeret film med 5 perforerede filmstrimler, 1 engangslineal

M8275044/5

* Specifikationerne kan ændres uden varsel. Kontakt KCI for det gældende produktkatalog.
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BASISUDSTYR TIL V.A.C.® TERAPI (fortsat)
Referencevejledning til V.A.C.® Engangsartikler

V.A.C® Forbindinger
Pakkens indehold*
V.A.C.® GranuFoam™ Rund forbinding
1 perforeret V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding (12,7 cm diameter),
1 film, 1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275075/10
M8275075/5

V.A.C.® GranuFoam™ Tynd forbinding
1 perforeret V.A.C.® GranuFoam™ Forbinding (26 x 16 x 1,6 cm),
2 film, 1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275081/10
M8275081/5

V.A.C.® GranuFoam™ Håndforbinding
1 håndformede V.A.C.® GranuFoam™ Forbindinger med fingerseparatorer,
1 forseglingspose, 1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling

M8275064/5

V.A.C.® GranuFoam™ Hælforbinding
1 svampeforbinding, 2 formede forbindinger, 4 filmstrimler,
1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275074/5

Lille V.A.C.® WhiteFoam Forbinding (kun svamp)
1 svampeforbinding af PVA-skum (10 x 7,5 x 1 cm)

M6275033/10

Stor V.A.C.® WhiteFoam Forbinding (kun svamp)
1 svampeforbinding af PVA-skum (10 x 15 x 1 cm)

M6275034/10

Lille V.A.C.® WhiteFoam Forbinding
1 svampeforbinding af PVA-skum (10 x 7,5 x 1 cm), 1 film,
1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275068/10
M8275068/5

Stor V.A.C.® WhiteFoam Forbinding
1 svampeforbinding af PVA-skum (10 x 15 x 1 cm), 1 film,
1 SensaT.R.A.C.™ Pad med kobling, 1 engangslineal

M8275067/10
M8275067/5

* Specifikationerne kan ændres uden varsel. Kontakt KCI for det gældende produktkatalog.
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Delnumre /
Forbindinger
pr. æske

BASISUDSTYR TIL V.A.C.® TERAPI (fortsat)
Referencevejledning til V.A.C.® Engangsartikler

Tilbehør til V.A.C.® Systemet
Pakkens indehold*

Delnumre /
forbindinger
pr. æske

SensaT.R.A.C.™ Pad alene
1 SensaT.R.A.C.™ Pad med slange, klemme og kobling

M8275057/5

V.A.C.® Film
1 tætsluttende film (30,5 x 26 cm)

M6275009/10

V.A.C.® Slangehætte
Fastgør enden af beholderslangen

M6275069/10
M6275069/5

V.A.C.® Y-kobling
Muliggør kobling af flere forbindinger til én V.A.C.® Terapienhed

M6275066/10
M6275066/5

* Specifikationerne kan ændres uden varsel. Kontakt KCI for det gældende produktkatalog.
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BASISUDSTYR TIL V.A.C.® TERAPI (fortsat)
Referencevejledning til V.A.C.® Engangsartikler

V.A.C.® Beholdere
Pakkens indehold*

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

M8275063/10
M8275063/5

InfoV.A.C.® 500 ml beholder uden gel
1 beholder, slange, klemme og kobling

M8275071/10
M8275071/5

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

M8275093/5

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

M6275063/10
M6275063/5

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

M6275071/10
M6275071/5

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

M6275093/5

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

M8275058/10
M8275058/5

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

320058/10
320058/5

* Specifikationerne kan ændres uden varsel. Kontakt KCI for det gældende produktkatalog.
** 1000 ml beholderen anbefales kun til akut pleje (på et hospital)
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Delnumre /
Beholdere
pr. æske

Indeks

trykindstillinger 19
tunnelering 30
volumen og udseende 38
Dybe sår, valg af svampeforbinding 22

A

E

ActiV.A.C.® Terapisystem 17
Adhærence af forbinding

Ekssudat
efter transplantation 47

smertelindring 37
Advarsler 9
Afbrydelse af terapi 37
akrylklæbestof 12

volumen og udseende 38
Engangsartikler 21, 63, 65, 66, 67, 68
Enterisk fistel 14, 56
instruktioner ved 57

autonom dysrefleksi 14
blødning 9, 12
inficerede sår 11
irritation omkring sår 14
kompromitteret kredsløb 14
sårlugt 41
Akutte sår 22, 43
analgesi 19, 37
Anlæggelse af forbinding
hudlapper 55
“meshed” delhudstransplantater og kunstigt dyrket
væv 47
tunneleringsteknik 29
underminering 30
Antibiotikaterapi 11, 44
Antibiotikaterapi, osteomyelitis 11, 44
Antikoagulerende medicin 9, 10, 40
Autonom dysrefleksi 14

B

F
Fækal inkontinens 33
Farve på sår 38, 40
Fascier
ikke-intakte 14
Film
akrylklæbestof 12
anlæggelse 54, 55, 57
anlæggelse af cirkulær forbinding 14
beskyttelse af hud i sårområdet 14
beskyttelse af omkringliggende væv 40
broforbindelse 28
forbinding af små sår 34
forbindinger og fækal inkontinens 33
forbindingsskift 48, 53
forværring af såret 39
vedligeholdelse af forsegling 23
Flere sår 27

Behandlingens længde 37
Beholdere 5, 7, 16, 21
1000 ml 10
skifte 24

Fodsår
forbindingsteknik 31
Forbindinger 21
anlæggelsesteknik

Biopsi 39, 53

fodsår 31

Blodkar, blotlagte 6, 8, 15, 21, 43, 44

hudlapper 55
“meshed” delhudstransplantater og kunstigt dyrket

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

væv 47

Broteknik 28
Brystvæg, ustabil 14, 46

små sår 34
tilnærmelse af sårkanter 33

C

ved fækal inkontinens 33
fjernelse

Cirkulær forbinding 14

inden MR-scanning 62
inden trykkammerbehandling 61

D

sikring af integritet 23

Diabetiske fodsår 7, 50, 51
kliniske overvejelser ved 52
valg af svampeforbinding 22
Diagnostisk billeddannelse 15, 62
Drænage
“meshed” delhudstransplantater og kunstigt dyrket
væv 47
terapiindstillinger 20

valg og brug 22
Forbrændinger, andengrads 7, 43
Forholdsregler 13
Forsegling
kontinuerlig terapi 20
trykindstillinger 19
vedligeholdelse af 24
Forsinket primær lukning 7
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Forværring af såret 39

L

Frakobling fra V.A.C.® Terapienheden 25
inden MR-scanning 62

Lækager

under trykkammerbehandling 13, 61

alarm 5
fækal inkontinens 33

Frakturer, blotlagte 44

G

kontrol for 23, 39

M

Granulationsvæv
for meget, trykindstilling 19

Maceration 14, 23, 34, 48, 53

kontrol af, valg af svampeforbinding 22

Malignitet 8
Måling af sår 38

H

Meget stor drænage
hudlapper 54

Hardware, ortopædisk 32
Heling af sår 5
virkninger af undertryk 5

trykindstillinger 19
Mekanisk traume 40
“Meshed” delhudstransplantater 46

Heling, fremskridt 37

Misfarvning af sår 15, 40

Hudlapper 54

Monitorering af sår 11, 30, 45, 46

terapiindstillinger 20, 54

Monitorering af V.A.C.® Terapi 37

valg af svampeforbinding 22

MR-scanning (MRI) 12, 62

Hurtig forværring af sår 39

N

I
Immobiliserende virkning 20, 46

Næringsstatus 39, 48
og trykindstillinger 19

Indikationer 7

Nekrotisk 8, 11, 44

Indikationer for effektiv terapi 38

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

Indikationer for ineffektiv terapi 38

Nervus vagus 14

Indikationer for kontinuerlig terapi 20
Inficerede sår 11

O

broforbindelse 28
Området omkring såret

kar 10

beskytte 14, 40

knogle 11, 44

monitorering 11, 14

med V.A.C. GranuFoam Silver® Forbinding 11
patienter med diabetes 52
teknik med Y-kobling 27

små sår 34
Organer, blotlagte 6, 8, 9, 10, 16, 21, 43, 44, 57, 58

InfoV.A.C.® Terapisystem 17

Ortopædiske sår 43

Inspektion af hudlapper 54

Ortopædisk hardware 32

Intensitetsfunktionen 20

Osteomyelitis 8, 11, 39, 43, 44

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

Overfladiske sår, valg af svampeforbinding 22

K

P

Knogle, blotlagt 44

Perinæale sår, fækal inkontinens 33

Kompromitteret kredsløb 14, 19
Kontinuerlig terapi 14
enterisk fistel 14
“meshed” delhudstransplantater og kunstigt dyrket
væv 47
rolle ved stabilisering af sår 14
sternale sår 20
tunneler 20
Kontraindikationer 8
Kredsløbsstatus 14
Kronisk sår 53
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Postoperative sår 45, 54

R
Registrering af anvendte forbindinger 6, 11, 23, 29, 30,
31, 33, 34
Registrering af datoen for forbindingsskift 11
Rensning af sår 41
Retentionssuturer 45
Revision 6, 8
akutte sår 43
diabetiske fodsår 52

kroniske sår 53

Trykindstillinger

osteomyelitis 11

akutte/traumatiske sår/andengradsforbrændinger 43

rumperede sår 45

diabetiske fodsår 50

tryksår 48

hudlapper 54

Rygmarvslæsion 14

justering 19

S

kroniske sår 53
“meshed” delhudstransplantater og kunstigt dyrket

Sakrococcygeale sår, fækal inkontinens 33

rumperede sår 45

Sårlugt 41

tryksår 48

Sårspecifikke oplysninger 43

ulcus grundet venøs insufficiens 52

væv 47

Sårstørrelse, minimale ændringer 38

V.A.C.® WhiteFoam Forbinding 21

Sår, underminering 30

Trykkammerbehandling 61

Sekret i slange, enterisk fistel 56

Tryksår 48

Sener, blotlagte 11, 43
SensaT.R.A.C.™/T.R.A.C.™ Teknologi 5

valg af svampeforbinding 22
Tunnelering

SensaT.R.A.C.™/T.R.A.C.™ Pad 21

anlæggelsesteknik 29

Sinuskanaler 29

terapiindstillinger 20

valg af svampeforbinding 22
Skylning med saltvand, som hjælp til at fjerne

valg af svampeforbinding 22

forbindingen 12
Små sår
forbindingsteknik 34

U
Ubehag

terapiindstillinger 20

håndtering 37

Smerte

terapiindstillinger 20

inficerede sår 11

trykindstillinger 19
valg af svampeforbinding 21, 22

patient med diabetes 52
terapiindstillinger 20

Ulcus grundet venøs insufficiens 52

trykindstillinger 19, 20

Underminering 30

under fjernelse af forbindingen 37

terapiindstillinger 20

valg af svampeforbinding 22

valg af svampeforbinding 22

Smertelindring 37

Undertryk, virkning på sårheling 5

Standardforholdsregler 6, 13, 24

Ustabile legemsstrukturer 14, 46

Standardtrykindstilling 19
Sternale sår 20, 46
Stifter, steder med 32
Store sår
terapiindstillinger 20
trykindstillinger 19
Sutur
retentions- 45
til hudlapper 55
Svampeforbinding. See Forbindinger

terapiindstillinger 20

V
V.A.C. ATS® System 17
V.A.C. Freedom® System 17
Vacuum Assisted Closure®, introduktion 5
Varighed af behandling 37
Vedligeholdelse af en forsegling 24
VLU. See Ulcus grundet venøs insufficiens

Y

T
Tarme, blotlagte 45, 57, 58
Terapeutisk pause 38
Tilnærmelse af sårkanter 33
Tørre sår, valg af svampeforbinding 22
Transplantater, “meshed” eller kunstigt dyrket væv 46
kontinuerlig terapi 20

Y-kobling 21, 67
skifte 27
teknikker 27

Æ
Ældre patienter, trykindstillinger 19

teknik til anlæggelse af forbinding 47
terapiindstillinger 47
valg af svampeforbinding 22
Traumatiske sår 7, 43, 44
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Omslaget indeholder 10 % PCW (Post Consumer Waste)
Trykt med sojablæk
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