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Tämä kopio korvaa aiemmat 

versiot. Versio- ja yhteystiedot 

ovat tämän oppaan 

takakannessa.

Nämä ohjeet eivät takaa 

V.A.C.®-hoitojärjestelmien 

vaikutuksia, lopputulosta tai 

tehokkuutta. Suositusten 

tarkoituksena on auttaa 

lääkäriä potilaskohtaisten 

hoitokäytäntöjen laatimisessa. 

Keskustele potilaan tilasta 

ja hoidosta hoitavan 

lääkärin kanssa. Käyttäessäsi 

tuotetta noudata kaikkia 

tuotteen käyttöohjeita ja 

merkintätietoja.

Ennen kuin käytät potilaalla 

V.A.C.®-hoitoa, tutustu näiden 

suositusten sisältöön sekä 

kyseisen V.A.C.®-hoitoyksikön 

ja sidostyypin käyttöohjeisiin, 

tuotemerkintöihin ja 

turvallisuusohjeisiin.

Soita hätätilanteessa 

paikalliseen hätänumeroon. 

Jos järjestelmän toiminnasta 

tai käytöstä on jotakin 

kysyttävää, ota yhteyttä KCI:n 

paikalliseen edustajaan. 

Lisätietoja on osoitteessa 

www.kci-medical.com.

VAROITUS: laitetta saa myydä 

tai vuokrata vain lääkäri tai 

lääkärin määräyksestä.
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JOHDANTO

Vacuum Assisted Closure® (V.A.C.®) on edistyksellinen haavanparannushoito, joka on helposti 
yhdistettävissä lääkärin käyttämään haavanhoitomenetelmään. Näin potilaalle voidaan 
tarjota parasta mahdollista hoitoa. Hoidossa yhdistyy kehittynyt haavanparannustekniikka, 
mikroprosessoriohjatut hoitoyksiköt ja erikoissidokset sekä ympärivuorokautinen (24 h) viikon 
jokaisena päivänä (7 päivää) toimiva asiakaspalvelu ja tekninen tuki.

V.A.C.®-hoitoyksiköiden valikoimaan sisältyvät seuraavat alipaineimuhoitoon perustuvat 
haavanhoitojärjestelmät: ActiV.A.C.®, InfoV.A.C.®, V.A.C. ATS®, V.A.C. Freedom®, V.A.C.Ulta™ 
ja V.A.C Via™. Nämä integroidut haavanhoitojärjestelmät ylläpitävät alipainetta (tyhjiötä) ja 
edistävät haavan paranemista valmistelemalla haavan pohjan sulkemista varten, vähentämällä 
turvotusta, edistämällä granulaatiokudoksen muodostumista ja perfuusiota ja poistamalla 
tulehdusnestettä ja infektoitunutta ainesta.

V.A.C.®-hoitojärjestelmän osat toimivat integroituna tuotteena, jolla voidaan 
optimoida sekä alipaineimuhoito että sen edut. Huokoinen verkkomainen 
polyuretaanivaahto (V.A.C.® GranuFoam™ -sidos‚ V.A.C. GranuFoam Silver® -sidos) tai 
polyvinyylialkoholivaahtosidos (V.A.C.® WhiteFoam -sidos) leikataan haavaan sopivaksi 
ja peitetään liimasidoksella. Huokoinen vaahto takaa alipaineen tasaisen jakautumisen 
haavan pinnalle ja letkut siirtävät kertyneet nesteet V.A.C.®-säiliöön. Ohjelmistopohjainen 
hoitoyksikkö johtaa haavan pohjaan alipaineen. Käyttäjä voi valita hoitoyksiköstä jatkuvan tai 
jaksottaisen / dynaamisen paineohjauksen (DPC) hoidon haavatyypin ja potilaan tarpeiden 
mukaan. SensaT.R.A.C.™ (Therapeutic Regulated Accurate Care) -tekniikka valvoo ja säätelee 
alipainetta ja takaa määrätyn alipainetason säilymisen sekä välittää signaalit hoitoyksikköön. 
V.A.C.®-hoitojärjestelmän turvallisuusominaisuuksiin sisältyvät hälytykset, jotka ilmoittavat 
letkun tukoksista, täydestä tai puuttuvasta säiliöstä, hoidon epäaktiivisuudesta, akun 
vähäisestä varauksesta, sidoksen vuodoista ja alhaisesta paineesta ActiV.A.C.®-, InfoV.A.C.®- ja 
V.A.C.Ulta™-hoitojärjestelmien malleissa.
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Näissä ohjeissa ei käsitellä KCI:n V.A.C.Ulta™‑hoitojärjestelmän V.A.C. VeraFlo™ 
‑hoitotilaan (paikallinen liuoshuuhtelu) liittyviä toimenpiteitä tai kliinisiä näkökohtia. 
V.A.C. VeraFlo™ ‑hoitoon liittyvät tuotekohtaiset käyttöohjeet ja merkintätiedot saat 
ottamalla yhteyttä KCI:n paikalliseen edustajaan.

Näissä ohjeissa ei käsitellä avatun vatsan alueen haavan hoitoon liittyvään KCI:n 
alipaineimuhoitoon kuuluvia toimenpiteitä tai kliinisiä näkökohtia (aktiivinen 
abdominaalihoito ABThera™). Tuotekohtaiset käyttöohjeet ja merkintätiedot saat 
ottamalla yhteyttä KCI:n paikalliseen edustajaan. 

V.A.C.®‑HOIDON KÄYTÖSSÄ MUISTETTAVIA ASIOITA

• Varmista, että V.A.C.®-hoito soveltuu potilaalle ja haavalle.

• Lue kaikki KCI-tuotteiden mukana toimitetut ohjeet ja turvallisuustiedot ja noudata niitä.

• Varmista diagnoosin paikkansapitävyys ja ota huomioon taustalla olevat ja muut 
samanaikaiset sairaudet.

• Varmista asiaankuuluvan V.A.C.®-hoitosidoksen valinta ja käyttöaiheeseen sopivien  
V.A.C.®-sidosten käyttö.

• Älä aseta V.A.C.® GranuFoam™ -sidoksia tai V.A.C.® WhiteFoam -sidoksia suoraan 
paljaiden elinten, verisuonien, anastomoosikohtien tai hermojen päälle.

• Varmista riittävä puhdistus ennen hoitoa.

• Älä paina V.A.C.®-sidoksia haavaan vaan aseta ne paikalleen kevyesti.

• Varmista, että sidos on tiivis. ActiV.A.C.®-, InfoV.A.C.®- ja V.A.C.Ulta™ -hoitojärjestelmissä 
on Seal Check™ -vuototunnistin, joka auttaa havaitsemaan vuodot.

• Laske aina haavassa käytettyjen vaahtosidosten kokonaismäärä. Kirjaa vaahtosidosten 
määrä ja sidoksen vaihtopäivämäärä kalvosidokseen tai vaahtosidoksen määrän 
merkintätarraan (jos käytettävissä) ja potilaskertomukseen.

• Käytä V.A.C.®-hoitoa vähintään 22 tunnin ajan 24 tunnin aikana. Älä jätä V.A.C.®-sidosta 
paikalleen, jos hoitoyksikkö suljetaan 24 tunnin aikana kahta tuntia pidemmäksi ajaksi.

• Tarkkaile hälytyksiä jatkuvasti ja reagoi niihin.

• Kun sidos poistetaan, laske poistettujen vaahtosidosten määrä, vertaa määrää haavaan 
aiemmin laitettujen sidosten määrään ja varmista, että kaikki V.A.C.®-sidokset on poistettu.

• Jos haava ei reagoi hoitoon eikä paranemista havaita kahdessa viikossa, arvioi 
hoitosuunnitelma uudelleen.

• Neuvoja ja tukea saat tarvittaessa KCI:n paikalliselta edustajalta.

• Noudata yleisiä varotoimia.
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V.A.C.®‑HOITOJÄRJESTELMÄN TURVALLISUUSTIEDOT

V.A.C.®-hoitojärjestelmän kertakäyttöiset osat toimitetaan tuoteselosteiden mukaisesti. 
V.A.C.®-hoitoyksikönlateksittomat säiliöt on pakattu steriilisti tai nestereitit ovat steriilejä.  
Kaikki V.A.C.®-hoitojärjestelmän osat ovat kertakäyttöisiä. Turvallinen ja tehokas käyttö 
edellyttää, että V.A.C.® GranuFoam™-, V.A.C. GranuFoam Silver®- ja V.A.C.® WhiteFoam 
-sidoksia käytetään ainoastaan V.A.C.®-hoitoyksiköiden kanssa.

Kertakäyttöisten osien uudelleenkäyttö saattaa aiheuttaa haavan kontaminoitumisen tai 
infektion ja/tai estää haavan paranemisen.

Haavan patologia, lääkärin harkinta ja laitoksen käytännöt määrittävät, käytetäänkö puhdasta 
vai steriiliä/aseptista tekniikkaa.

TÄRKEÄÄ: Lue kaikki hoitoyksikköä, sidosta ja turvallisuutta koskevat ohjeet huolellisesti 
ennen laitteen käyttöä ja noudata niitä. Ellei ohjeita noudateta tai lääkäriin oteta yhteyttä, 
laitteen suorituskyky saattaa olla odotettua heikompi ja voi aiheutua vakavan tai kuolemaan 
johtavan vamman vaara. Älä säädä hoitoyksikön asetuksia tai käytä yksikköä ilman hoitavan 
lääkärin ohjeita tai valvontaa.

KÄYTTÖAIHEET

ActiV.A.C.®-, InfoV.A.C.®-, V.A.C. ATS®-, V.A.C. Freedom®- ja V.A.C.Via™-
alipaineimuhoitojärjestelmät ovat integroituja haavanhoitojärjestelmiä akuuttiin 
ja pitkäaikaiseen hoitoon sekä kotihoitoon. 

Niiden tarkoituksena on luoda haavan sekundaarista tai tertiääristä (viivästynyttä välitöntä) 
paranemista edistävä ympäristö. Ne valmistelevat haavan pohjan sulkemista varten, 
vähentävät turvotusta, edistävät granulaatiokudoksen muodostumista ja perfuusiota sekä 
poistavat tulehdusnestettä ja infektoitunutta ainesta. Hoitojärjestelmä on tarkoitettu potilaille, 
joilla on kroonisia, akuutteja, , traumaattisia, subakuutteja ja auenneita haavoja, toisen 
asteen palovammoja, haavaumia (kuten diabeettiset tai painehaavaumat tai verisuonien 
vajaatoiminta), läppiä tai siirteitä.

V.A.C. GranuFoam Silver® -sidos estää tehokkaasti bakteerien pääsyä haavan ja auttaa 
vähentämään yllä mainittujen haavatyyppien infektioita. 

Suljetuissa leikkaushaavoissa sidokset säätelevät haavan ympäristöä ja säilyttävät ympäristön 
suljettuna siten, että tulehdusnesteet pääsevät poistumaan vuotavista ommelluista tai 
nidotuista haavoista alipaineimuhoidon avulla.
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VASTA‑AIHEET

• Älä aseta V.A.C.®‑hoitojärjestelmän vaahtosidoksia suoraan paljaiden verisuonien, 
anastomoosikohtien, elinten tai hermojen päälle.

HUOMAUTUS: Lue Varoitukset-osiosta lisätietoja verenvuodosta.

• V.A.C.®-hoito on vasta-aiheinen potilailla, joilla on

• maligniteetti haavassa

• hoitamaton osteomyeliitti

HUOMAUTUS: Lue Varoitukset-osiosta lisätietoja osteomyeliitistä.

• ei-enteerisiä ja tutkimattomia fisteleitä

• nekroottista kudosta, jossa on escharaa

HUOMAUTUS: V.A.C.®-hoitoa voi käyttää, kun nekroottinen kudos on puhdistettu  
ja rupi poistettu kokonaan.

• yliherkkyys hopealle (vain V.A.C. GranuFoam Silver® -sidos).
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VAKAVAT VAROITUKSET

Verenvuoto: Joillakin potilailla verenvuotokomplikaatioiden riski on suuri sekä ilman 
V.A.C.®-hoitoa tai että sitä käytettäessä. Seuraavilla potilastyypeillä verenvuodon riski on 
suurentunut, mikä voi ilman valvontaa johtaa kuolemaan:

• Potilaat, joiden haavassa tai sen läheisyydessä sijaitsevat verisuonet tai elimet ovat 
heikentyneet tai hauraat mm. seuraavista syistä:

• verisuonen (natiivianastomoosit tai siirteet) / elimen ompelu

• infektio

• trauma 

• säteily

• Potilaat, joilla haavan hemostaasi ei ole riittävä.

• Potilaat, joille on annettu antikoagulantteja tai trombosyyttiaggregaation estäjiä.

• Potilaat, joilla kudospeite ei riitä peittämään verisuonirakenteita 
 
Jos V.A.C.®‑hoito on määrätty potilaille, joiden verenvuotokomplikaatioiden 
riski on suurentunut, heitä on hoidettava ja tarkkailtava hoitavan lääkärin 
määräämässä hoitoympäristössä. 
 
Jos aktiivinen verenvuoto alkaa äkillisesti tai runsaana V.A.C.® ‑hoidon 
aikana tai letkuissa tai säiliössä havaitaan näkyvää (kirkkaan punaista) verta, 
keskeytä V.A.C.®‑hoito välittömästi, jätä sidos paikalleen, pyri tyrehdyttämään 
verenvuoto ja kutsu lääkintäapua heti paikalle. V.A.C.®‑hoitoyksiköitä ja 
‑sidoksia ei saa käyttää verisuonivuotojen ehkäisemiseen, minimointiin eikä 
tyrehdyttämiseen. 

• Suojaa verisuonet ja elimet: Kaikki haavassa tai sen ympärillä olevat paljaat 
verisuonet tai pintaverisuonet ja elimet on peitettävä ja suojattava kokonaan ennen 
V.A.C.®-hoidon aloittamista. 
 
Varmista aina, että V.A.C.®-vaahtosidokset eivät kosketa verisuonia tai elimiä 
suoraan. Luonnollisen kudoksen käyttö paksuna kerroksena antaa tehokkaimman 
suojauksen. Jos paksua luonnollista kudoskerrosta ei ole käytettävissä tai sen käyttö 
ei ole kirurgisesti mahdollista, vaihtoehtona voidaan harkita monia tarttumattomasta 
materiaalista (sivu 23) tehtyjä kerroksia, jos hoitava lääkäri katsoo niiden antavan 
täydellisen suojauksen. Jos käytetään tarttumattomia materiaaleja (sivu 23), varmista, 
että ne on kiinnitetty hyvin, jotta ne suojaavat koko hoidon ajan. 
 
Hoitoa aloitettaessa on kiinnitettävä huomiota myös alipaineasetukseen ja hoitotapaan. 
 
Suurien haavojen hoidossa on oltava varovainen, sillä suonia voi olla paikoissa, jotka 
eivät ole suoraan havaittavissa. Potilasta on tarkkailtava kiinteästi verenvuodon varalta 
hoitoympäristössä, jonka hoitava lääkäri katsoo soveltuvan tarkoitukseen.
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• Infektoituneet verisuonet: Infektio voi syövyttää verisuonia ja heikentää verisuonien 
seinämiä, mikä voi lisätä alttiutta abraasion tai manipulaation aiheuttamalle 
suonivauriolle. Infektoituneet verisuonet aiheuttavat komplikaatioriskejä, joihin 
sisältyy verenvuoto, joka voi kontrolloimattomana johtaa kuolemaan. Kun 
V.A.C.®‑hoitoa käytetään infektoituneiden tai mahdollisesti infektoituneiden 
verisuonien välittömässä läheisyydessä, on noudatettava erittäin suurta 
varovaisuutta. (Katso edeltävä kohta Suojaa verisuonet ja elimet .) Potilasta on 
tarkkailtava kiinteästi verenvuodon varalta hoitoympäristössä, jonka hoitava lääkäri 
katsoo soveltuvan tarkoitukseen.

• Hemostaasi, antikoagulantit ja trombosyyttiaggregaation estäjät: Jos 
haavan hemostaasi ei ole riittävä, potilaalla on suurentunut verenvuotoriski, joka voi 
kontrolloimattomana johtaa kuolemaan. Tällaisia potilaita on hoidettava ja tarkkailtava 
hoitoympäristössä, jonka hoitava lääkäri katsoo soveltuvan tarkoitukseen. 
 
Hoidossa on noudatettava varovaisuutta, kun potilaille on annettu 
antikoagulanttiannoksia tai trombosyyttiaggregaation estäjäannoksia. Niiden 
arvellaanŹlisäävän verenvuodon riskiä (määräytyy haavatyypin ja kompleksisuuden 
mukaan). Hoitoa aloitettaessa on kiinnitettävä huomiota alipaineasetukseen ja 
hoitotapaan.

• Haavakohtaan asetettavat, verenvuotoa tyrehdyttävät aineet: Ompeleettomat 
hemostaattiset aineet (esimerkiksi luuvaha, liukeneva gelatiinisieni tai ruiskutettava 
haavansulkija) voivat rikki mennessään lisätä verenvuotovaaraa, mikä voi 
kontrolloimattomana johtaa kuolemaan. Tällaisten aineiden irtoaminen on estettävä. 
Hoitoa aloitettaessa on kiinnitettävä huomiota alipaineasetukseen ja hoitotapaan.

• Terävät reunat: Luunsirut tai terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja puhkaisemalla 
suojaesteitä, suonia tai elimiä. Vamma voi aiheuttaa verenvuotoa, joka voi 
kontrolloimattomana johtaa kuolemaan. Varo haavan sisäisten kudosten, suonien 
tai elinten mahdollista siirtymistä. Ne saattavat liikkuessaan koskettaa teräviä 
reunoja. Ennen V.A.C.®-hoidon antamista terävät reunat ja luunsirut on peitettävä 
tai poistettava haava-alueelta, jotta ne eivät puhkaise verisuonia tai elimiä. Mikäli 
mahdollista, vähennä vakavan tai hengenvaarallisen vamman vaaraa tasoittamalla ja 
peittämällä kaikki jäljelle jäävät reunat sen varalta, että rakenteet sattuisivat siirtymään. 
Ole varovainen poistaessasi sidoksen osia haavasta, jotta suojaamattomat terävät 
reunat eivät vahingoita haavakudosta.

1000 ml:n säiliö: 1000 ml:n säiliötä EI SAA KÄYTTÄÄ potilailla, joilla on suuri 
verenvuotoriski tai potilailla, jotka eivät kestä suurien nestemäärien menetystä, 
kuten lapset ja vanhukset. Ota huomioon potilaan koko ja paino, potilaan tila, haavatyyppi, 
tarkkailumahdollisuudet ja hoitoympäristö, kun käytät tätä säiliötä. Tätä säiliötä suositellaan 
käytettäväksi ainoastaan akuuttihoidossa (sairaalassa).
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Infektoituneet haavat: Infektoituneita haavoja on tarkkailtava erityisen huolellisesti. Niiden 
sidokset on ehkä tarpeen vaihtaa useammin kuin infektoitumattomien haavojen. Tämä 
määräytyy haavan tilan ja hoitotavoitteiden mukaan. Lisätietoja sidoksen vaihtotiheydestä on 
sidoksen asetusohjeissa (V.A.C.®-sidospakkauksissa). Kuten haavanhoidossa yleensä, lääkärien 
ja potilaiden/hoitajien on tarkkailtava potilaan haavaa, haavan reuna-alueen kudosta ja 
tulehdusnestettä infektion, pahenevan infektion tai muiden komplikaatioiden merkkien varalta. 
Merkkejä infektiosta ovat esimerkiksi kuume, aristus, punoitus, turvotus, kutina, ihottuma, 
lisääntynyt lämmöntunne haavassa tai haavan reuna-alueilla, märkäerite tai voimakas haju. 
Infektio voi olla vakava ja aiheuttaa komplikaatioita kuten kipua, epämiellyttävää oloa, 
kuumetta, kuolion, toksisen sokin, septisen sokin ja/tai kuolemaan johtavan vamman. 
Yleisinfektion aiheuttamien komplikaatioiden oireita ovat esimerkiksi pahoinvointi, oksentelu, 
ripuli, päänsärky, huimaus, pyörtyminen, kurkkukipu ja limakalvojen turvotus, sekavuus, 
korkea kuume, refraktorinen ja/tai ortostaattinen hypotensio tai erytrodermia (punaihoisuus). 
Jos yleisinfektion alkamisesta tai haavakohdassa etenevästä yleistulehduksesta on 
havaittavissa merkkejä, ota viipymättä yhteyttä hoitavaan lääkäriin, jotta voidaan 
määrittää, pitääkö V.A.C.®‑hoito keskeyttää. Verisuoniin liittyvistä haavainfektioista on 
tietoja myös kohdassa Infektoituneet verisuonet.

Infektoituneet haavat ja V.A.C. GranuFoam Silver® ‑sidos: Jos havaitaan kliininen infektio, 
V.A.C. GranuFoam Silver® -sidosta ei ole tarkoitettu korvaamaan systeemistä hoitoa tai muita 
infektioiden hoito-ohjelmia. V.A.C. GranuFoam Silver® -sidosta voi käyttää suojana bakteerien 
tunkeutumista vastaan.

Osteomyeliitti: V.A.C.®-hoitoa EI saa käyttää haavaan, jossa on hoitamaton osteomyeliitti. 
Kuolleen elinkelvottoman kudoksen, tulehtunut luu mukaan lukien (tarvittaessa), poistamista 
kokonaan sekä sopivan antibioottihoidon aloittamista on syytä harkita. Suojaa terve luu yhdellä 
kerroksella tarttumatonta materiaalia (sivu 23).

Suojaa jänteet, ligamentit ja hermot: Jänteet, ligamentit ja hermot eivät saa olla suorassa 
kosketuksessa V.A.C.®-vaahtosidoksiin. Kuivumis- tai vaurioitumisriski voidaan minimoida 
peittämällä nämä rakenteet luonnollisella kudoksella tai tarttumattomalla materiaalilla (sivu 23).

Vaahtosidosten asettaminen: Käytä aina steriilejä V.A.C.®-sidoksia, joiden pakkaus on 
ehjä ja avaamaton. Vaahtosidosta ei saa asettaa peitossa oleviin / tutkimattomiin kanaviin. 
V.A.C.® WhiteFoam -sidos saattaa sopia paremmin käytettäväksi tutkittujen kanavien kanssa. 
Vaahtosidosten asettamisessa haava-alueelle ei saa käyttää voimaa, sillä se saattaa vahingoittaa 
kudosta, muuttaa alipaineen syöttöä tai hankaloittaa tulehdusnesteen ja vaahdon poistamista. 
Laske aina haavassa käytettyjen vaahtosidosten kokonaismäärä. Kirjaa vaahtosidosten määrä ja 
sidoksen vaihtopäivämäärä kalvosidokseen tai vaahtosidoksen määrän merkintätarraan  
(jos käytettävissä) ja potilaskertomukseen.

V.A.C.®‑vaahtosidokset eivät näy röntgenkuvassa. 
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Vaahtosidoksen poistaminen: V.A.C.®-vaahtosidokset eivät ole bioabsorboituvia. Laske 
aina haavasta poistettujen vaahtosidosten kokonaismäärä ja tarkista, että niitä 
on yhtä paljon kuin haavaan asetettuja vaahtosidoksia. Jos vaahto jätetään haavaan 
suositeltua aikajaksoa pidemmäksi ajaksi, vaahdon sisään voi kasvaa vaahdon poistamista 
vaikeuttavaa kudosta. Siitä voi seurata myös infektio tai muita haittavaikutuksia. Jos sidos on 
tarttunut haavaan, kosteuta sidosta tarvittaessa steriilillä vedellä tai normaalilla suolaliuoksella, 
odota 15–30 minuuttia ja irrota sitten sidos varovasti haavasta. Kaikissa hoidoissa uuden 
granulaatiokudoksen vaurioituminen sidoksen vaihtamisen yhteydessä saattaa aiheuttaa 
verenvuotoa haavakohdassa. Vähäistä vuotoa saattaa esiintyä normaalisti. Jos potilaan 
verenvuotoriski on suurentunut (katso sivu 9), haavakohta saattaa vuotaa odotettua 
runsaammin. Aseta tarvittaessa V.A.C.® GranuFoam™ -sidoksen alle V.A.C.® WhiteFoam 
-sidos tai tarttumatonta materiaalia (sivu 23), joka auttaa ehkäisemään verenvuotoa 
sidoksen poistamisen yhteydessä. Jos ilmenee huomattavaa verenvuotoa, keskeytä 
V.A.C.®‑hoitojärjestelmän käyttö heti ja pyri tyrehdyttämään verenvuoto. Älä poista 
vaahtosidosta, ennen kuin hoitavaan lääkäriin tai kirurgiin on oltu yhteydessä. Älä 
jatka V.A.C.®‑hoitojärjestelmän käyttöä, ennen kuin riittävä hemostaasi on saavutettu 
ja verenvuodon jatkumisen vaaraa ei enää ole. 

Anna V.A.C.®‑hoidon olla käynnissä: Älä koskaan jätä V.A.C.®-sidosta paikalleen ilman 
aktiivista V.A.C.®-hoitoa kahta tuntia pidemmäksi ajaksi. Jos hoito on poissa käytöstä yli kaksi 
tuntia, poista vanha sidos ja huuhtele haava. Käytä joko uutta V.A.C.®-sidosta steriilistä ja 
avaamattomasta pakkauksesta ja aloita V.A.C.®-hoito uudelleen tai käytä vaihtoehtoista sidosta 
hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan. 

Akryyliliima: V.A.C.®-sidoksessa on akryyliliimapinta, joka saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia 
potilaille, jotka ovat allergisia tai yliherkkiä akryyliliimoille. Älä käytä V.A.C.®-hoitojärjestelmää, 
jos potilas on allerginen tai yliherkkä tällaisille liimoille. Jos havaitset allergisen reaktion 
tai yliherkkyyden oireita, kuten punaisuutta, turvotusta, ihottumaa, nokkosihottumaa tai 
merkittävää kutinaa, keskeytä käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. Mikäli bronkospasmia 
tai allergisen reaktion vakavampia oireita ilmenee, kutsu lääkintäapua heti paikalle.

Defibrillaatio: Poista V.A.C.®-sidos, jos defibrillaatiota tarvitaan sidoksen asettamiskohdassa. 
Sidoksen poistamatta jättäminen saattaa estää sähköenergian välittymisen ja/tai potilaan 
elvytyksen.

Magneettikuvaus (MRI) ja V.A.C.®‑hoitoyksikkö: V.A.C.®-hoitoyksikkö ei sovellu  
MRI‑kuvaukseen. Älä vie V.A.C.®-hoitoyksikköä MR-ympäristöön.
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Magneettikuvaus (MRI) ja V.A.C.®‑sidokset: V.A.C.®-sidoksia voidaan tavallisesti käyttää 
potilaalla MR-ympäristössä ilman mainittavaa riskiä, jos V.A.C.®-hoitojärjestelmän käyttöä 
ei keskeytetä kahta tuntia pidemmäksi ajaksi (katso kohta Anna V.A.C.®‑hoidon olla 
käynnissä). V.A.C. GranuFoam Silver® -sidoksen ei ole osoitettu aiheuttavan vaaratilanteita 
magneettikuvausympäristössä, jos sitä käytetään seuraavien ehtojen mukaisesti: 

• staattinen magneettikenttä suuruudeltaan 3 teslaa tai vähemmän 

• spatiaalinen gradienttikenttä suuruudeltaan 720 gaussia/cm tai vähemmän ja

• koko kehon keskiarvoinen ominaisabsorptionopeus (SAR) suuruudeltaan enintään  
3 W/kg 15 minuutin kuvauksessa.

Ei-kliiniset testaukset samoissa olosuhteissa tuottivat <0,4 °C:n lämpötilan nousun. 
Magneettikuvan laatu saattaa heikentyä, jos tutkittava alue on sama kuin V.A.C. GranuFoam 
Silver® -sidoksen kiinnityskohta tai suhteellisen lähellä sitä.

Hyperbaarinen happihoito (HBO): Älä vie V.A.C.®-hoitoyksikköä HBO-kammioon. 
Koska V.A.C.®-hoitoyksikköä ei ole suunniteltu tähän ympäristöön, seurauksena saattaa 
olla tulipalon vaara. V.A.C.®-hoitoyksikön irrottamisen jälkeen voit joko (i) vaihtaa 
V.A.C.®-sidoksen toiseen HBO:n kanssa yhteensopivaan materiaaliin hyperbaarisen 
happihoidon ajaksi tai (ii) peittää V.A.C.®-letkun irrallisen pään kuivalla harsosidoksella. 
V.A.C.®-letkua ei saa sulkea HBO-hoitoa varten. Älä koskaan jätä V.A.C.®-sidosta paikalleen 
ilman aktiivista V.A.C.®-hoitoa kahta tuntia pidemmäksi ajaksi (katso kohta Anna 
V.A.C.®‑hoidon olla käynnissä).

HUOMAUTUS: V.A.C.® GranuFoam™ Bridge -sidoksen synteettiset lisämateriaalit saattavat 
aiheuttaa vaaroja HBO-hoidon aikana.

VAROTOIMET

Yleiset varotoimet: Veren kautta siirtyvien patogeenien välittymisriski on minimoitava 
noudattamalla tavanomaisia tartuntavaaraa koskevia varotoimia laitoksen käytäntöjen mukaan 
potilaiden diagnoosista tai otaksutusta infektiostatuksesta riippumatta. Käsineiden lisäksi on 
käytettävä myös suojatakkia ja -laseja, jos ruumiinnesteille altistuminen on todennäköistä. 

Suljetut leikkaushaavat: Parhaat tulokset saavutetaan, kun V.A.C.®-järjestelmä asetetaan 
suljetun haavan päälle heti leikkauksen jälkeen. Järjestelmä puhdistaa kirurgisesti suljetun 
haavan ja sitä on pidettävä haavan päällä vähintään kaksi mutta enintään seitsemän 
vuorokautta. Potilas voi käyttää ActiV.A.C.®-, InfoV.A.C.®-, V.A.C. ATS®- ja V.A.C. Freedom® 
-hoitojärjestelmiä kotona. Sidokset on kuitenkin aina vaihdettava lääkärin valvonnassa.

V.A.C.® -hoitojärjestelmä ei auta seuraavien komplikaatioiden hoidossa: 

• iskeemiset haavat tai haava-alueet 

• hoitamaton tai huonosti hoidettu infektio 

• riittämätön haavan hemostaasi

• haava-alueen selluliitti



14  

Jatkuvan ja jaksottaisen / dynaamisen paineohjatun V.A.C.®‑hoidon vertailu: Jatkuvaa 
V.A.C.®-hoitoa suositellaan jaksottaisen / dynaamisen paineohjatun hoidon sijasta haavapohjan 
stabiloimiseen ja sen liikkumisen minimoimiseen epästabiileille rakenteille, kuten epästabiili 
rintakehän seinämä tai vahingoittunut faskia. Jatkuvaa hoitoa suositellaan myös yleisesti 
potilaille, joilla on suurentunut verenvuotoriski, runsaasti tulehdusnestettä tihkuvia haavoja, 
uusia läppiä ja siirteitä sekä haavoja, joissa on akuutteja suoliavanteita.

Potilaan koko ja paino: Potilaan koko ja paino on otettava huomioon V.A.C.®-hoitoa 
määrättäessä. Pikkulapset, lapset, tietyt pienikokoiset aikuiset ja vanhukset on asetettava 
tarkkaan seurantaan nestehukan ja dehydraation varalta. Lisäksi potilaat, joilla on runsaasti 
tulehdusnestettä tihkuvia tai suuria haavoja potilaan kokoon ja painoon nähden, on asetettava 
tarkkaan seurantaan, sillä heillä on liiallisen nestehukan ja dehydraation vaara. Nestetuotannon 
seurannassa on otettava huomioon sekä letkun että säiliön nestemäärä.

Selkäydinvamma: Jos potilaalla ilmenee autonomista dysrefleksiaa (äkillisiä muutoksia 
verenpaineessa tai sydämen sykkeessä sympaattista hermostoa stimuloitaessa), minimoi 
tuntoärsytys keskeyttämällä V.A.C.®-hoito ja kutsu lääkintäapua heti paikalle.

Bradykardia: Minimoi bradykardian vaara asettamalla V.A.C.®-hoito etäälle vagushermosta.

Suoliavanteet: Suoliavanteita sisältävät haavat vaativat erityisiä varotoimia, jotta 
V.A.C.®-hoidon onnistuminen voidaan taata. V.A.C.®-hoitoa ei suositella, jos hoidon ainoa 
tavoite on suoliavanteen nestevuodon hallinta tai estäminen.

Suojaa haavaa ympäröivä iho: Käytä tarvittaessa ihon valmistelutuotetta haavaa ympäröivän 
ihon suojaamisessa. Vaahto ei saa peittää vahingoittumatonta ihoa. Suojaa haavaa ympäröivä 
herkkä/hauras iho lisäksi V.A.C.®-sidoksella, hydrokolloidilla tai muulla läpinäkyvällä kalvolla.

• Moninkertaiset V.A.C.®-sidoskerrokset voivat vähentää kosteushöyryn 
haihtumisnopeutta, mikä voi lisätä maseraatioriskiä.

• Jos havaitset merkkejä kalvosidoksen, vaahtosidoksen tai letkukokoonpanon 
aiheuttamasta ärsytyksestä tai herkkyydestä, keskeytä käyttö heti ja ota yhteys 
lääkäriin. 

• Vältä haavaa ympäröivän ihon vaurioituminen asettamalla sidos suoraan 
vaahtosidoksen päälle venyttämättä liimapintaa.

• Erityistä varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on neuropaattinen etiologia tai 
joilla esiintyy verenkierron heikkenemistä.

Ympärisidonta: Vältä ympäri asetettavien sidosten käyttöä, paitsi alueilla, joilla on voimakasta 
turvotusta, tai runsaasti tihkuvissa raajoissa. Tällaisissa tapauksissa tiiviyden aikaansaaminen 
ja ylläpitäminen voi edellyttää ympäri asetettavaa sidosta. Minimoi distaalisen verenkierron 
heikentymisvaara käyttämällä mieluummin useita pieniä V.A.C.®-sidoksen paloja kuin yhtä 
suurta palaa. Kiinnitä kalvosidos vetämättä sitä: anna sen asettua vapaasti paikalleen. 
Tarvittaessa reunojen paikallaan pysyminen voidaan varmistaa kuminauhoilla. Ympäri 
asetettavia sidoksia käytettäessä on tärkeää säännöllisesti ja toistuvasti tunnustella distaalista 
pulssia ja arvioida distaalisen verenkierron tila. Jos verenkierron epäillään heikentyneen, 
keskeytä hoito, poista sidos ja ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin. 
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V.A.C.®‑hoitoyksikön paineen lasku: Harvinaisissa tapauksissa V.A.C.®-hoitoyksikön letkun 
tukokset voivat johtaa alipainevaihteluihin (yli 250 mmHg:n alipaine). Korjaa hälytystilat 
viipymättä. Lisätietoja saat hoitoyksikön käyttöoppaasta tai ottamalla yhteyttä KCI:n 
edustajaan.

V.A.C. GRANUFOAM SILVER® ‑SIDOSTA KOSKEVAT LISÄVAROTOIMET:

Haavaliuokset/aineet: Älä käytä GranuFoam Silver® -sidoksen käytön yhteydessä 
haavaliuoksia/aineita, jotka voivat reagoida haitallisesti hopean kanssa. Esimerkiksi 
suolaliuokset voivat vaikuttaa V.A.C. GranuFoam Silver® -sidoksen tehokkuuteen.

Suojakerros: Tehokkuutta voidaan lisätä käyttämällä V.A.C. GranuFoam Silver® -sidosta 
suoraan haavapinnalla. Tämä parantaa kudoksen ja vaahdon/hopean välistä kontaktia. Kuten 
mitään V.A.C.®-vaahtosidosta, myöskään V.A.C. GranuFoam Silver® -sidosta ei saa asettaa 
suoraan paljaiden verisuonien, anastomoosikohtien, elinten tai hermojen päälle (lisätietoja on 
kohdassa Suojaa verisuonet ja elimet). Tarttumattomia kerroksia (sivu 23) voidaan asettaa 
V.A.C. GranuFoam Silver® -sidoksen ja haavapinnan väliin. Nämä tuotteet voivat kuitenkin 
vaikuttaa V.A.C. GranuFoam Silver® -sidoksen tehokkuuteen tarttumattoman kerroksen alla 
olevalla alueella.

Elektrodit tai johtava geeli: Älä päästä V.A.C. GranuFoam Silver® -sidosta kosketukseen 
EKG-elektrodien, muiden elektrodien tai johtavien geelien kanssa sähköisen valvonnan tai 
mittausten aikana.

Diagnostinen kuvantaminen: V.A.C. GranuFoam Silver® -sidos sisältää metallihopeaa,  
joka saattaa heikentää näkyvyyttä tietyissä kuvantamismodaliteeteissa.

Sidoksen osat: V.A.C. GranuFoam Silver® -sidos sisältää jatkuvasti vapautuvaa hopeaa 
(10 %). Hopeaa sisältävien tuotteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa väliaikaista kudosten 
värjäytymistä.

V.A.C.®‑hoidon yleisten varoitusten ja varotoimien lisäksi on noudatettava 
käytettävien V.A.C.®‑erikoissidosten ja V.A.C.®‑hoitoyksikköjen tuotekohtaisia 
varoituksia. Lue kyseisen tuotteen käyttöohjeet ennen käyttöä.



16  

HUOMIOITAVAA V.A.C.®‑HOIDON SIIRTÄMISESSÄ KOTIHOITOYMPÄRISTÖÖN

VAKAVA VAROITUS: Potilaita, joiden verenvuotokomplikaatioiden 
riski on suurentunut, on hoidettava ja tarkkailtava 
hoitoympäristössä, jonka hoitava lääkäri katsoo soveltuvan 
tarkoitukseen.

Ota V.A.C.®-hoidon vasta-aiheiden, varoitusten ja varotoimien lisäksi huomioon seuraavat 
seikat ennen V.A.C.®-hoidon määräämistä kotihoitoympäristöön.

• Potilaan tila:

• Kliininen tila (riittävä hemostaasi ja alhainen riski haavakohdan aktiiviseen ja/tai 
runsaaseen verenvuotoon).

• Kotiympäristö (potilas tai perheenjäsen / hoitava henkilö pystyy lukemaan ja 
ymmärtämään turvallisuustiedot, vastaamaan hälytyksiin ja noudattamaan 
käyttöohjeita).

• Potilaan haava:

• Haava on tarkastettava paljaiden verisuonien, anastomoosikohtien, elinten tai 
hermojen varalta. Suojauksen on oltava riittävä (lisätietoja on Varoitukset‑osion 
kohdassa Suojaa verisuonet ja elimet).

• V.A.C.®‑hoitojärjestelmän säiliön koko:

• 1000 ml:n säiliötä EI ole tarkoitettu kotikäyttöön.

• Merkinnät:

• Hoitavan lääkärin on tunnettava V.A.C.®-hoidon ohjemateriaalit, jotka lähetetään 
kotiin hoitoyksikön ja sidospakkauksen mukana.

• Hoitoyksikön mukana toimitetaan tietokansio. Hoitavan lääkärin on tutustuttava 
materiaaleihin huolellisesti potilaan ja potilasta hoitavan henkilön kanssa.

• KCI tarjoaa V.A.C.®-hoidon käyttöä koskevia koulutusohjelmia. Ota yhteyttä KCI:n 
paikalliseen edustajaan tai käy osoitteessa www.kci-medical.com.

Lisäohjeita V.A.C.®-sidoksen oikeasta asettamisesta ja käytöstä saat näistä V.A.C.®-hoidon 
kliinisistä hoitosuosituksista tai ottamalla yhteyttä KCI:n paikalliseen edustajaan. Lisätietoja 
jaŹajantasaisimmat tiedot saat KCI:n sivustosta osoitteessa www.kci-medical.com.
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V.A.C.®‑TUOTERYHMÄN HOITOYKSIKÖT
Näitä V.A.C.®-hoidon kliinisiä hoitosuosituksia käytetään V.A.C.®-hoitojärjestelmien kanssa. 
Kaikissa hoitoyksiköissä ei kuitenkaan ole samoja ominaisuuksia, eivätkä ne edellytä samojen 
ohjeiden noudattamista. Kaikissa V.A.C.®-hoitojärjestelmissä käytetään SensaT.R.A.C.™-tyynyä. 
Tuotekohtaiset ohjeet ovat tuotteen käyttöohjeessa tai pikaoppaassa.

ActiV.A.C.®‑hoitojärjestelmä InfoV.A.C.®‑hoitojärjestelmä

V.A.C. ATS® ‑hoitojärjestelmä   V.A.C. Freedom® ‑hoitojärjestelmä

V.A.C.®‑tuoteryhmän laitteiden käyttöaiheet, vasta‑aiheet, varoitukset ja 
varotoimet ovat yksilöllisiä. Lisätietoja on kunkin tuotteen merkintätiedoissa 
ja ohjemateriaaleissa.

V.A.C.Ulta™‑hoitojärjestelmä 
(vain V.A.C.®‑hoito) V.A.C.Via™‑hoitojärjestelmä
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1. V.A.C.®‑HOITOJÄRJESTELMÄ

V.A.C.®‑HOITOJÄRJESTELMÄN PAINEASETUKSET

Näiden ohjeiden hoitoasetukset ovat yleisiä suosituksia. Paineasetuksia voi tarvittaessa muuttaa 
V.A.C.®-hoidon optimoimiseksi potilaan tarpeiden, lääkärin määräyksen tai asiantuntevan 
lääkärin ohjeen mukaan.

Paineasetusten muuttaminen

Suositellut paineasetukset ovat eri haavatyyppien suosituksia käsittelevässä osuudessa 
(sivut 43–60).

V.A.C.®‑hoidon oletusasetuksena on 125 mmHg jatkuvassa hoidossa, mutta asetuksia 
voi muuttaa potilaan tarpeiden mukaan.

Harkitse V.A.C.®‑hoidon paineasetuksen suurentamista 25 mmHg:n välein seuraavissa 
tilanteissa:

• runsas vuoto

• suuri haavan tilavuus

• V.A.C.® WhiteFoam -sidokset haavassa tai kanavissa

• puutteellinen tiiviys (katso kohta Tiiviyden ylläpitäminen, sivu 24).

V.A.C.®‑hoidon paineasetusta voi pienentää 25 mmHg:n välein seuraavissa tilanteissa:

• potilaana vanhus tai lapsi

• puutteellinen ravitsemus

• runsaan vuodon vaara (potilas saa esimerkiksi hyytymisenestohoitoa)

• verenkierron heikkeneminen (esimerkiksi ääreisverisuonien sairaus)

• runsas granulaatiokudoksen kasvu

• kipu tai epämukavuus, jota soveltuva kivunlievitys ei helpota

• haavaa ympäröivän ihon tai haavan pohjan mustelma.
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Jatkuva hoito vs. jaksottainen tai dynaaminen paineohjattu hoito (DPC)

Jatkuvaa hoitoa suositellaan kaikille haavoille ensimmäisten 48 tunnin ajaksi. Jaksottaista tai 
DPC-hoitoa voidaan käyttää 48 tunnin jälkeen. Joillekin potilaille koko hoidon keston ajan 
annettu jatkuva hoito on parempi vaihtoehto. Jatkuvaa hoitoa suositellaan 48 tunnin jälkeen 
seuraavissa tilanteissa:

• Potilaalla on suurentunut verenvuotoriski.

• Potilas tuntee merkittävää epämukavuutta jaksottaisen tai DPC-hoidon aikana.

• Sidoksen ilmatiiviyttä on vaikea ylläpitää (esimerkiksi perianaaliset tai varpaiden haavat).

• Haavassa on kanavia tai käytäviä, joita jatkuva hoito auttaa pitämään suljettuna 
painamalla haavan reunoja kasaan ja edistämällä granulaatiokudoksen muodostumista 
(lisätietojakanavien hoitotekniikasta sivulla 29).

• Haava vuotaa runsaasti ensimmäisten 48 tunnin jälkeen (vuodon vähenemistä kannattaa 
odottaa ennen jaksottaiseen tai DPC-tilaan siirtymistä).

• Kyseessä on siirre tai läppä, jolloin hankautuminen on estettävä.

• Haava edellyttää lastoitusvaikutusta (esimerkiksi rintalastan tai vatsan alueen haavat).

Taulukko 1.1: Suositellut hoitoasetukset 

Teho

Teho on yhteydessä siihen, miten nopeasti tavoitepaine saavutetaan hoitojakson aloittamisen 
jälkeen. Mitä pienempi tehoasetus, sitä hitaammin tavoitepaine saavutetaan. On suositeltavaa 
aloittaa uuden potilaan hoito pienimmällä tehoasetuksella, koska näin alipainetta voidaan 
lisätä hitaasti ja vaahtosidos puristuu vähitellen haavaan. Pienintä tehoasetusta voidaan käyttää 
koko hoidon ajan potilasmukavuuden parantamiseksi erityisesti käytettäessä jaksottaista tai 
DPC-hoitoa. Suuria tehoasetuksia suositellaan suurien haavojen hoitoon ja niiden tiiviyden 
varmistamiseen ja ylläpitämiseen.

Haavaominaisuudet Jatkuva
Jaksottainen/

DPC

Vaikea sidoksen asettaminen

Läpät

Runsaasti tulehdusnestettä tihkuvat

Siirteet

Kivuliaat haavat

Kanavat tai käytävät

Epävakaat rakenteet

Vähän tulehdusnestettä tihkuvat

Suuret haavat

Pienet haavat

Pysähtynyt paraneminen
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V.A.C.®‑SIDOKSET, ‑SÄILIÖT JA KERTAKÄYTTÖISET OSAT

V.A.C.®-hoitoyksiköiden kanssa käytettäväksi on saatavana erilaisia V.A.C.®-sidoksia ja 
-lisävarusteita. Näitä ovat säiliöt, letkut, sidokset, vaahtosidokset ja SensaT.R.A.C.™-tyyny. 
Lisäksi on saatavana V.A.C.®-erikoissidoksia (katso sivu 27, Erikoissidokset, ja sivu 65, 
V.A.C.®‑hoidossa tarvittavat osat). Lisätietoja ja ajantasaisimmat tiedot saat KCI:n sivustosta 
osoitteessa www.kci-medical.com.

KCI:n V.A.C.®-hoitojärjestelmien kanssa käytettäviä vaahtosidoksia on kolmenlaisia.

V.A.C.® GranuFoam™ ‑sidos: Polyuretaanisidos (PU) sisältää 
verkkomaisia (avoimia) huokosia, joiden ansiosta alipaine leviää 
tasaisesti haavan pohjaan ja edistää granulaatiokudoksen 
muodostumista ja haavan supistumista. Sidos on hydrofobinen 
(kosteutta hylkivä) ja siten tulehdusnesteen poistoa tehostava.

V.A.C. GranuFoam Silver® ‑sidos: V.A.C. GranuFoam Silver® 
-sidos on avosoluinen, verkkomainen polyuretaanivaahto, 
joka sisältää mikrohiukkasina sitoutunutta hopeametallia. 
Mikrohiukkasina oleva hopeametalli on jakautunut sidokseen 
tasaisesti, joten hopean annostelu haavaan on jatkuvaa myös 
sidoksen koon sovittamisen jälkeen.

V.A.C.® WhiteFoam ‑sidos: Valkoinen polyvinyylialkoholisidos 
on tiheä, huokoinen vaahtosidos, jonka V.A.C.® GranuFoam™ 
-sidosta suurempi venymislujuus helpottaa sidoksen 
asettamista kanaviin ja käytäviin. Sidos on hydrofiilinen 
(kosteutta imevä) ja pakattu steriilillä vedellä esikostutettuna. 
Ominaisuuksiensa ansiosta sidos ei tartu helposti haavan pohjaan. 
V.A.C.® WhiteFoam -sidosta käytetään lisäämään hoidon 
miellyttävyyttä ja suojaamaan osaihosiirteitä tai tilanteissa, joissa 
granulaatiokudoksen liikakasvu on mahdollista. V.A.C.® WhiteFoam -sidoksen suuren tiheyden 
ansiosta paineen vähimmäisasetus on 125 mmHg.

Optimaalisen paineen jakautumisen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää 
V.A.C.® GranuFoam™ -sidosta V.A.C.® WhiteFoam -sidoksen päällä. Älä aseta 
V.A.C.®-hoitojärjestelmän vaahtosidoksia suoraan paljaiden verisuonien, anastomoosikohtien, 
elinten tai hermojen päälle.
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Taulukko 1.2: Sopivan vaahtosidoksen valitseminen

*V.A.C.® GranuFoam™ -sidosta voidaan käyttää siirteiden ja suljettujen inkisioiden päällä vain, 
kun siirteen tai inkision päälle on ensin asetettu tarttumaton sidos (sivu 23).

HUOMAUTUS: Nämä ovat yleisiä suosituksia. Neuvottele hoitavan lääkärin kanssa, 
sillä olosuhteet voivat vaihdella potilaskohtaisesti.

Lue sidoksen käyttöön liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet kyseisen sidoksen 
käyttöohjeista.

Syvät, akuutit haavat, joissa 
granulaatiokudosta kohtalaisesti jäljellä

Syvät painehaavat
(3. tai 4. aste)

Läpät

Kivuliaat haavat

Pintahaavat

Kanavat/sinustiehyet/käytävät

Haavat, jotka edellyttävät hallittua 
granulaatiokudoksen kasvua

Syvät traumaattiset haavat

Diabeettiset jalkahaavat

Kuivat haavat

Ihonsiirtohaavat
(ihon korvikkeet mukaan lukien)

Alaraajojen haavaumat, mukaan 
lukien säärihaavat ja diabeettiset 
jalkahaavat

Tarve estää bakteerien haavaan pääsy

V.A.C.® 
GranuFoam™ 

-sidos

V.A.C. 
GranuFoam 

Silver®

V.A.C.® 
WhiteFoam 

-sidos

V.A.C.®

GranuFoam™ 
Bridge- / Bridge XG 

-siltasidos

Haavaominaisuudet

Laskimoiden vajaatoiminnasta 
johtuvat haavaumat

Suljetut inkisiot
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2. V.A.C.®‑SIDOKSEN YLEISET OHJEET
SIDOKSEN TIIVIYDEN VARMISTAMINEN

On suositeltavaa, että lääkäri tai potilas (kotihoidossa) tarkistaa sidoksen kahden tunnin välein 
ja varmistaa, että vaahtosidos on painuneena haavan pohjaa vasten aktiivisen hoidon aikana. 
Jos näin ei ole:

• Varmista, että näytössä lukee THERAPY ON (Hoito käynnissä). Muussa tapauksessa paina 
THERAPY ON / OFF -painiketta.

• Varmista, että sulkimet ovat auki ja että letku ei ole mutkalla.

• Etsi ilmavuotoja stetoskoopilla kuuntelemalla tai liikuttamalla kättäsi sidoksen reunojen 
ympäri samalla kun painat sidosta kevyesti.

• Jos sidos ei ole tiivis tai V.A.C.®-sidos on irronnut, leikkaa pois irralliset tai kosteat reunat. 
Varmista, että iho on kuiva ja kiinnitä uudet sidosliuskat.

HUOMAUTUS: Jos havaitaan vuotolähde, voit varmistaa saumauksen pitävyyden 
paikkaamalla vuodon lisäsidoksella.

VAROITUS: Käytä vain tarvittava määrä sidoskerroksia. Moninkertaiset V.A.C.®-sidoskerrokset 
voivat vähentää kosteushöyryn siirtonopeutta, mikä voi lisätä erityisesti pienten haavojen, 
alaraajojen tai paineen alaisena olevien alueiden maseraatioriskiä.

HUOMAUTUS: Jos haava on luu-ulokkeen päällä tai alueella, jossa paino voi aiheuttaa 
ylimääräistä painetta tai rasitusta alla oleviin kudoksiin, kevennä kuormitusta jakamalla paine 
uudelleen painetta vähentävän alustan tai laitteen avulla.

HUOMAUTUS: Laske aina haavassa käytettyjen vaahtosidosten kokonaismäärä. Kirjaa 
vaahtosidosten määrä ja sidoksen vaihtopäivämäärä kalvosidokseen tai vaahtosidoksen määrän 
merkintätarraan (jos käytettävissä) ja potilaskertomukseen.

TARTTUMATTOMAT SIDOKSET

Joissakin tilanteissa haavan päälle voidaan asettaa tarttumaton sidos ennen 
V.A.C.®-vaahtosidoksen asettamista. Seuraavassa on esimerkkejä ohuista tarttumattomista 
materiaaleista, joita voidaan käyttää KCI-sidosten kanssa: 

• rasvasidokset

• öljyemulsiosidokset

• silikonisidokset.
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TIIVIYDEN YLLÄPITÄMINEN

Onnistuneen V.A.C.®-hoidon edellytyksenä on sidoksen tiiviyden ylläpitäminen. Suositukset 
tiiviyden ylläpitämiseksi:

• Kuivaa haavaa ympäröivä iho huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Ihon suojakalvovalmistetta 
(esimerkiksi nestemäistä suojakalvoa tai kirurgista teippiä) voidaan käyttää ihon 
valmistelemiseen sidosta varten.

• Herkälle haavanympäryskudokselle tai vaikeasti sidottavalle alueelle levitetään 
suojakalvovalmistetta ja haava kehystetään läpinäkyvällä kalvolla tai hyrokolloidisidoksella 
tai muulla suojakalvolla. 

• Varmista, että V.A.C.® GranuFoam™ -sidos on haavan syvyyteen sopiva leikkaamalla tai 
viistämällä vaahtosidosta. Voit myös käyttää erityisiä ohuita V.A.C.® GranuFoam™ -sidoksia 
tarpeen mukaan.

• Aseta sidosletku tasaiselle pinnalle. Älä aseta letkua välilihan, luu-ulokkeen tai paineelle 
altistuvan alueen kohdalle.

• Kiinnitä letku lisäsidoksella tai teipillä siten, että ankkurointikohta on useiden senttimetrien 
päässä sidoksesta tai haavasta. Näin letkun kiristyminen ei vedä sidosta. Jos letku 
kiinnitetään suoraan sidokseen, letkuun kohdistuva veto saattaa heikentää sidoksen 
tiiviyttä.

SÄILIÖN VAIHTAMINEN

Hajun ehkäisemiseksi V.A.C.®-säiliö on vaihdettava vähintään kerran viikossa tai kun se on täysi 
(kuuluu hälytysääni).

1. Noudata yleisiä varotoimia, sillä järjestelmä saattaa sisältää ruumiinnesteitä.

2. Sulje sekä säiliö- että sidosletkun sulkimet.

3. Irrota säiliöletku sidosletkusta.

4. Poista säiliö yksiköstä.

5. Hävitä säiliö laitoksen käytäntöjen ja paikallisten säädösten mukaisesti.

6. Asenna uusi säiliö hoitoyksikön merkintätietojen ja ohjemateriaalien mukaisesti.

7. Kytke uusi säiliö sidosletkuun ja aloita hoito määräyksen mukaan.
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V.A.C.®‑HOITOYKSIKÖSTÄ IRROTTAMINEN

VAKAVA VAROITUS: Älä koskaan jätä V.A.C.®‑sidosta paikalleen 
ilman aktiivista V.A.C.®‑hoitoa kahta tuntia pidemmäksi ajaksi. 
Jos hoito on poissa käytöstä yli kaksi tuntia, poista vanha sidos 
ja huuhtele haava. Käytä joko uutta V.A.C.®‑sidosta steriilistä ja 
avaamattomasta pakkauksesta ja aloita V.A.C.®‑hoito uudelleen tai 
käytä hätätilanteessa vaihtoehtoista sidosta (esimerkiksi märkää 
tai kosteaa harsosidosta) hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Lyhytaikainen irrottaminen:

1. Sulje säiliön ja sidosletkun sulkimet.

2. Sammuta hoitoyksikkö.

3. Irrota sidosletku säiliöletkusta.

4. Sulje letkun päät. Käytä mahdollisuuksien mukaan säiliöletkun suojusta.

Liittäminen uudelleen:

1. Irrota letkusuojus tai muu suojus letkun päästä.

2. Sidosletkun ja säiliöletkun liittäminen uudelleen:

3. Avaa molemmat sulkimet.

4. Kytke virta hoitoyksikköön. Varmista, että aiemmat hoitoasetukset palautuvat.
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3. ERIKOISSIDONTATEKNIIKAT

USEIDEN HAAVOJEN HOITOON KÄYTETTÄVÄT TEKNIIKAT

Y‑liitintekniikka

Kun säiliöletkuun kiinnitetään Y-liitin, yhtä V.A.C.®-hoitoyksikköä voidaan käyttää 
samanaikaisesti saman potilaan useiden haavojen hoitoon. Tätä tekniikkaa käytettäessä 
kaikkien haavakohtien sidosten tiiviys on tarkistettava Sidoksen on oltava kasaan painunut. 
V.A.C.® GranuFoam™- ja V.A.C. GranuFoam Silver® -sidosten on näytettävä rypistyneiltä 
hoidon aikana. Sihisevää ääntä ei saa kuulua.

• SensaT.R.A.C.™-tekniikka tarkkailee vain yhtä haavakohtaa (urosporttiin liitettyä), vaikka 
useita haavoja hoidettaisiin samaan aikaan.

• Y-liitintä ei suositella käytettäväksi siirteiden tai läppien liittämiseen.

• On suositeltavaa käyttää vain yhtä Y-liitintä hoitoyksikköä kohti.

• Älä liitä infektoituneita ja terveitä haavoja Y-liittimen kautta.

• Älä liitä haavoja, joiden etiologia on erilainen. Muutoin voi syntyä ristikontaminaatio.

• Vältä Y-liittimen liittämistä haavoihin, jotka hoidetaan parhaiten eri paineasetuksilla.

• Y-liitin on säiliön letkujen laajennusosa.

Vaihda Y-liitin vähintään kerran viikossa tai tarvittaessa useammin, kun säiliö vaihdetaan. Hävitä 
Y-liitin, säiliöletkut ja säiliö laitoksen käytäntöjen sekä kansallisten ja paikallisten säädösten 
mukaan.

SensaT.R.A.C.™-tyynyn
Y-liitin
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Yhdistämistekniikka

Jos potilaalla on useita patologioiltaan samanlaisia haavoja lähellä toisiaan, haavoja voidaan 
hoitaa yhdellä V.A.C.®-hoitoyksiköllä käyttämällä niin kutsuttua yhdistämistekniikkaa.

Yhdistämisen etuja ovat seuraavat:

• mahdollisuus liittää vähintään kaksi samaa alkuperää olevaa haavaa yhteen 
V.A.C.®-hoitoyksikköön

• mahdollisuus asettaa SensaT.R.A.C.™-tyyny ja letku haavan kokoon, haavatyyppiin ja 
haavan sijaintipaikkaan soveltuvaan kohtaan.

HUOMAUTUS: Käytä yhdistämiseen vain V.A.C.® GranuFoam™-sidoksia.

Yhdistämisen vaiheittaiset ohjeet

1. Suojaa haavojen välinen vahingoittumaton iho V.A.C.®-sidoksella tai muulla suojakalvolla, 
kuten hydrokolloidisidoksella tai höyryä läpäisevällä kiinnittyvällä kalvosidoksella.

2. Aseta vaahtosidos molempiin haavoihin ja yhdistä sitten haavat sillan muodostavalla 
vaahtosidoksella. Vaahtosidosten on oltava kiinni toisissaan.

3. On tärkeää sijoittaa SensaT.R.A.C.™-tyyny sellaiseen kohtaan, että tulehdusnestettä ei 
joudu haavasta toiseen.

4. Haavoja, joiden etiologiat poikkeavat toisistaan, ei ole suositeltavaa yhdistää, eikä 
myöskään infektoitunutta ja tervettä haavaa.
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KANAVA‑ JA SINUSTIEHYTTEKNIIKAT

Kanaviin suositellaan V.A.C.® WhiteFoam -sidosta. Leikkaa aina V.A.C.® WhiteFoam -sidos 
leveäksi toisesta päästä ja kavenna toista päätä. Näin voidaan varmistaa, että kanavan tai 
sinustiehyen aukko pysyy avoimena, kunnes kanavan distaalipää on sulkeutunut. 

Jatkuvaa hoitoa on käytettävä, kunnes kanava on täysin sulkeutunut.

Vaahtosidosta ei saa asettaa peitossa oleviin tai tutkimattomiin kanaviin.

Kanavan tai sinustiehyen ensimmäinen sidonta

1. Määritä kanavan tai sinustiehyen pituus ja leveys käyttämällä haluamaasi mittauslaitetta.

2. Leikkaa vaahtosidos kanavan mittoihin sopivaan kokoon ja lisää 1–2 cm haavan pohjaan. 
Aseta vaahtosidos varovasti kanavan tai sinustiehyen distaaliseen osaan saakka. Kanavassa 
olevan vaahtosidoksen on oltava yhteydessä haavan pohjan vaahtosidoksen kanssa ja 
hyvin näkyvissä.

HUOMAUTUS: Laske aina haavassa käytettyjen vaahtosidosten kokonaismäärä. Kirjaa 
vaahtosidosten määrä ja sidoksen vaihtopäivämäärä kalvosidokseen tai vaahtosidoksen 
määrän merkintätarraan (jos käytettävissä) ja potilaskertomukseen.

V.A.C.® WhiteFoam -sidos

Vedä V.A.C.® WhiteFoam 
-sidosta ulospäin 1–2 cm, 
jolloin vaahtosidos ei ulotu 
kanavan tai sinustiehyen 
distaaliseen osaan.
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Seuraavat sidoksen vaihdot

Kun vuoto vähenee ja havaitaan granulaatiokudosta, seuraavat sidoksen vaihdot tehdään 
seuraavasti:

1. Määritä kanavan tai sinustiehyen pituus ja leveys edellä kuvatulla tavalla.

2. Leikkaa V.A.C.® WhiteFoam -sidos leveäksi toisesta päästä ja kavenna toista päätä.

3. Aseta vaahtosidos varovasti kanavan tai sinustiehyen distaaliseen osaan saakka.

HUOMAUTUS: Laske aina haavassa käytettyjen vaahtosidosten kokonaismäärä. Kirjaa 
vaahtosidosten määrä ja sidoksen vaihtopäivämäärä kalvosidokseen tai vaahtosidoksen 
määrän merkintätarraan (jos käytettävissä) ja potilaskertomukseen.

4. Vedä sidosta ulos 1–2 cm ja varmista, että osa kanavan vaahtosidoksesta on kiinni 
haavan pohjan sidoksessa. Kun vaahtosidos ei ulotu kanavan tai sinustiehyen distaaliseen 
osaan, tehokkaampi paineiden jakautuminen painaa reunoja yhteen ja granulaatiokudos 
muodostuu distaalisesta osasta eteenpäin.

5. Aloita jatkuva hoito aiemmilla asetuksilla.

6. Toista toimenpide, kunnes kanava on sulkeutunut.

KÄYTÄVÄT

Jatkuvan hoidon käyttöä suositellaan käytäviä sisältävien haavojen hoitoon.

Ensimmäinen sidonta

1. Aseta V.A.C.® WhiteFoam -sidos varovasti kaikkiin käytäväalueisiin distaalisesta osasta 
alkaen. Älä paina vaahtosidoksia tiiviisti käytäviin.

2. Vedä vaahtosidosta taaksepäin 1–2 cm siten, että osa vaahtosidoksesta on kiinni 
haavan pohjan vaahtosidoksessa. Kun vaahtosidos ei ulotu käytävän distaaliseen osaan, 
tehokkaampi paineiden jakautuminen painaa käytävän vapaita osia yhteen ja haavaontelon 
reunojen välille kasvaa granulaatiokudosta distaalisesta osasta eteenpäin.

3. Tarkkaile tulehdusnesteen ja granulaatiokudoksen määrää jokaisen sidoksen vaihdon 
yhteydessä.
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Seuraavat sidoksen vaihdot

Kun tulehdusneste vähenee ja granulaatiokudosta havaitaan, seuraavat sidoksen vaihdot 
tehdään seuraavasti:

1. Aseta vaahtosidos varovasti käytävien distaaliseen osaan saakka. Älä paina vaahtosidoksia 
tiiviisti käytäviin.

2. Vedä vaahtosidosta taaksepäin 1–2 cm siten, että osa vaahtosidoksesta on kiinni haavan 
pohjan vaahtosidoksessa. Kun vaahtosidos ei ulotu käytävän distaaliseen osaan, tehokkaampi 
paineiden jakautuminen painaa käytävän vapaita osia yhteen ja haavaontelon reunojen välille 
kasvaa granulaatiokudosta distaalisesta osasta eteenpäin.

3. Aloita jatkuva hoito aiemmilla asetuksilla.

4. Tarkkaile tulehdusnesteen ja granulaatiokudoksen määrää jokaisen sidoksen vaihdon 
yhteydessä.

JALKATERÄN HAAVAT

Jalkapohjan tai kantapään alueen haavoihin soveltuu parhaiten yhdistämistekniikka, jolloin 
voidaan varmistaa, ettei letkun tai SensaT.R.A.C.™-tyynyn asettaminen aiheuta lisäpainetta. 
Vaahtosidosta käytetään, jotta SensaT.R.A.C.™-tyyny tai letku voidaan asettaa jalkaterän 
selkäosaan (tarvittaessa voidaan käyttää V.A.C.® GranuFoam™ -kantapääsidosta).

Yhdistämistekniikka, jolla SensaT.R.A.C.™‑tyyny sijoitetaan pois haavan kohdalta

1. Aseta sopiva V.A.C.®-vaahtosidos haavaan.

2. Suojaa vahingoittumaton iho V.A.C.®-sidoksella tai muulla tiiviillä kalvolla haavan reunasta 
jalkapöydän puolelle.

3. Leikkaa toinen vaahtosidos C-kirjaimen muotoiseksi.

4. Aseta C-kirjaimen muotoinen vaahtosidos jalkaterän ympärille haavasta sivulle päin ja 
varmista, että sidos on kiinni haavan vaahtosidoksessa. Varmista, että vaahtosidos ei 
kosketa vahingoittumatonta ihoa.

HUOMAUTUS: Laske aina haavassa käytettyjen vaahtosidosten kokonaismäärä. Kirjaa 
vaahtosidosten määrä ja sidoksen vaihtopäivämäärä kalvosidokseen tai vaahtosidoksen 
määrän merkintätarraan (jos käytettävissä) ja potilaskertomukseen.

Jalkapohjan haavan
C-kirjaimen muotoinen
yhdistämissidos
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5. Lisää®-sidos vaahtosidoksen ja jalkaterän päälle siten, että se peittää sekä haavan että 
C-kirjaimen muotoisen vaahtosidoksen tiiviyden varmistamiseksi.

6. Leikkaa 2,5 cm:n kokoinen reikä jalkapöydän päällä olevaan sidokseen ja kiinnitä 
SensaT.R.A.C.™-tyyny.

7. Jalkaterän painetta on lievitettävä, jotta V.A.C.®-hoidosta olisi mahdollisimman paljon 
hyötyä.

ORTOPEDIALAITTEET 

V.A.C.®-sidos voidaan asettaa haavaan, jossa käytetään ortopedialaitetta, kuten 
piikkikiinnitystä.

Sidontatekniikka

1. Aseta haavaan sopiva V.A.C.®-vaahtosidos.

2. Lisää muovailtava hydrokolloidiliuska piikin ympärille noin 1,27 cm haavan tason 
yläpuolelle ja kääri se tiiviisti piikin ympärille.

3. Leikkaa sopivan kokoinen V.A.C.®-sidos ja aseta se haavan päälle.

4. Leikkaa sidoksesta liuskoja ja aseta ne piikin ja piikkiä ympäröivän V.A.C.®-sidoksen 
päälle. Peitä näin piikin molemmat puolet. Paina sidokset yhteen, jotta sidos on tiivis 
V.A.C.®-hoidon aloittamista varten.

V.A.C.®-sidoksen tiivistäminen 
ortopedialaitteen 
(piikkien) ympärille
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HAAVAN REUNOJEN YHTEEN VETÄYTYMINEN JA SIDONTATEKNIIKKA

Avoimissa haavoissa, joissa ei ole merkittävää kudospuutosta, voidaan käyttää V.A.C.®-hoitoa 
haavan reunojen yhteenvetämiseen.

1. Ensimmäisessä sidonnassa haavaan asetetaan varovasti V.A.C.® GranuFoam™ -sidos.

HUOMAUTUS: Laske aina haavassa käytettyjen vaahtosidosten kokonaismäärä. Kirjaa 
vaahtosidosten määrä ja sidoksen vaihtopäivämäärä kalvosidokseen tai vaahtosidoksen 
määrän merkintätarraan (jos käytettävissä) ja potilaskertomukseen.

2. Paineet säädetään asianmukaisesti kudosjäämien ja nesteen poiston edistämiseksi.

3. Seuraavissa sidoksissa vaahtosidos leikataan asteittain pienemmäksi, jotta haavan reunat 
lähenevät toisiaan hallitusti.

SIDOKSET JA ULOSTEEN PIDÄTYSKYVYTTÖMYYS

V.A.C.®-hoitoa voidaan käyttää myös potilailla, joilla esiintyy ulosteen pidätyskyvyttömyyttä. 
Monet pidätyskyvyttömät potilaat, joilla on ristiluun ja häntäluun alueen tai välilihan haavoja 
voivat hyötyä V.A.C.®-hoidosta. Tietyillä menetelmillä voidaan estää tai rajoittaa ulosteen 
pääsyä haavan sidokseen.

• Harkitse ulosteen keräysjärjestelmän (esimerkiksi ulosteen keräyspussin) tai ulosteen 
pidätyskyvyttömyyden hallintajärjestelmän käyttämistä.

• Kehystä haava V.A.C.®-sidoksella, joustavalla ihon suojakalvolla tai muulla ihon 
valmistelutuotteella, joka estää ulosteen aiheuttaman sidoksen irtoamisen. Suojakerros 
muodostaa padon peräaukon ja ulosteelle todennäköisesti altistuvan alueen väliin.

Täydellinen sulkeutuminenEnsimmäinen vaahtosidos. 
Tämän jälkeen käytetään 
asteittain pienempiä 
vaahtosidoksia

Asteittainen sulkeutuminen 
reunojen hallitun yhteen 
vetämisen ansiosta
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PIENTEN HAAVOJEN SITOMINEN JA SENSAT.R.A.C.™‑TYYNYN 
KIINNITTÄMINEN

Kun haava on pienempi kuin SensaT.R.A.C.™-tyyny (< 4 cm), suositellaan seuraavaa 
sidontatekniikkaa, jolla suojataan haavan ympäristöä ja ehkäistään maseraatiota:

1. Valmistele haavan ympäristö käyttämällä ihon suojakalvovalmistetta ja kehystä haava 
läpinäkyvällä kalvolla tai hydrokolloidisidoksella (kuva 2).

2. Leikkaa vaahtosidoksesta sopivan kokoinen pala, joka voidaan asettaa haavan päälle niin, 
ettei vahingoittumaton iho peity (kuva 3).

HUOMAUTUS: Älä leikkaa tai repäise vaahtoa haavan yläpuolella, sillä haavaan saattaa 
pudota palasia (kuva 4). Poista vaahdosta mahdolliset palaset, jotka voivat pudota tai jäädä 
haavaan sidoksen poistamisen yhteydessä, leikkaamalla tai hieromalla vaahtosidoksen 
reunoja. Älä kuitenkaan leikkaa tai hiero sidosta haavakohdan yllä.

3. Aseta vaahtoa varovasti haavaonteloon siten, että se on kontaktissa kaikkien haavapintojen 
kanssa (kuva 5). Älä aseta vaahtosidosta haavaan voimakkaasti painamalla.

HUOMAUTUS: Laske aina haavassa käytettyjen vaahtosidosten kokonaismäärä. Kirjaa 
vaahtosidosten määrä ja sidoksen vaihtopäivämäärä kalvosidokseen tai vaahtosidoksen 
määrän merkintätarraan (jos käytettävissä) ja potilaskertomukseen.

4. Leikkaa toinen vaahtokappale SensaT.R.A.C.™-tyynyyn sopivaksi siten, että se ulottuu 
2–3 cm SensaT.R.A.C.™-tyynyn (kuva 6) reunojen yli. Aseta vaahtokappale haavassa olevan 
vaahtokappaleen päälle (kuva 7). Varmista, ettei vaahto ulotu vahingoittumattoman ihon 
alueelle vaan on haavaa ympäröivää vahingoittumatonta ihoa suojaavan kalvon päällä 
(kuva 8).

Kuva 3 Kuva 4Kuva 1

Kuva 5 Kuva 6

Kuva 2

Kuva 7 Kuva 8

Kuva 9 Kuva 10
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5. Leikkaa V.A.C.®-sidosta niin, että se peittää vaahtosidoksen ja siihen jää lisäksi 3–5 cm:n 
reuna (kuva 9).

6. Ota sidoksesta kiinni ja leikkaa siihen 2,5 cm:n reikä (ei viiltoa). Reiän on oltava riittävän 
suuri nesteiden ja tulehdusnesteiden poistamista varten. Vaahdon leikkaaminen ei ole 
tarpeen.

7. Aseta SensaT.R.A.C.™-tyyny suuremman vaahtopalan päälle (kuva 10).

8. Tiivistä SensaT.R.A.C.™-tyynyn sidos tarvittaessa lisäsidoksella.

9. Aloita hoito.

INKISION HOITO

V.A.C.® GranuFoam™ -sidoksia voidaan käyttää ompelein tai hakasin suljettujen 
leikkaushaavojen päällä vuotojen hallintaan. 

Haava‑alueen valmistelu sidosta varten

1. Poista ihokarvat sairaalan käytäntöjen mukaan ennen leikkausta alueelta, jolle sidos on 
tarkoitus asettaa. Karvoitus saattaa heikentää sidoksen kiinnittymistä ja tiiviyttä.

2. Puhdista sidoksen asetuskohta heti leikkauksen jälkeen lääkärin ohjeiden mukaan.

3. Taputtele alue kuivaksi steriilillä sideharsolla. Alueen on oltava täysin kuiva, ennen kuin 
sidos asetetaan. Sidos ei ehkä tartu kunnolla, jos pinta on kostea. 

Tyhjennysletkut ja kivunhallintalaitteet

V.A.C.®-hoitojärjestelmää voidaan käyttää yhtä aikaa sekä tyhjennysletkujen että 
kivunhallintalaitteiden kanssa, kunhan sidosta ei aseteta juuri siihen kohtaan, jossa letku 
tulee ihon läpi. Kirurgisten dreenien on kuljettava ihon alla sidoksen ohi ja toimittava 
V.A.C.®-hoitojärjestelmästä erillisinä.

HUOMAUTUS: Kirurgisia dreenejä voidaan käyttää yhtä aikaa V.A.C.®-hoitojärjestelmän 
kanssa, mutta järjestelmää ei saa käyttää dreenin tyhjennykseen eikä nesteiden 
keräämiseen.
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Sidoksen asettaminen inkisiokohtaan

Tuote Sidoksen koko
6,35 cm:n sidosliuskojen 

mahdollinen 
kokonaisleikkauspituus

Inkision enimmäispituus

Pieni V.A.C.®  
GranuFoam™ -sidos

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

Keskikokoinen 
V.A.C.® GranuFoam™ -sidos

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

Suuri V.A.C.®  
GranuFoam™ -sidos

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

Erikoissuuri 
V.A.C.® GranuFoam™ -sidos

60 x 30 x 1,5 cm 302,3 cm 297,2 cm

1. Valitse sopiva sidos.

2. Puhdista haavan ympärysiho sairaalan käytäntöjen tai lääkärin ohjeiden mukaan. 

3. Aseta ihonsuojatuote tai iholiima haavan ympärysalueelle ja noin 5,1 cm sen molemmin 
puolin, jotta sidoksen reunat pysyvät tiiviinä.

4. Suojaa terve iho ommellinjan molemmin puolin V.A.C.®-sidoksella, hydrokolloidilla tai 
muulla läpinäkyvällä kalvolla (tee ommelten tai hakasten ympärille kehys) siten, että 
ommellinja jää paljaaksi.

5. Aseta vähintään 7,6 cm leveä tarttumaton kerros (esimerkiksi öljyemulsio-, rasva- tai 
silikonisidos) inkisioon sen koko pituudelle. Jätä sidosta inkision reunoille vähintään 
2,5 cm:n leveydeltä.

6. Leikkaa V.A.C.® GranuFoam™ -sidos vähintään 6,3 cm:n levyisiksi liuskoiksi. Leikkaa 
liuskoja tarpeeksi siten, että ne peittävät koko inkision ja vähintään 2,5 cm:n alueen sen 
ulkopuolelta

7. Aseta V.A.C.® GranuFoam™ -sidosliuskat koko tarttumattoman kerroksen päälle. Jos 
käytetään useita liuskoja, varmista, että liuskat koskettavat toisiaan, jotta alipaine jakautuu 
koko inkisioon. Älä aseta V.A.C.® GranuFoam™ -sidosta vahingoittumattoman ihon päälle.

8. Leikkaa V.A.C.®-sidoksesta vähintään 17,8 cm:n pala, jotta se peittää V.A.C.® GranuFoam™ 
-sidoksen ja 3–5 cm:n alueen vahingoittumatonta ihoa. Tarvittaessa sidoksen voi tiivistää 
lisäämällä kalvosidosliuskan sidoksen reunoille.

9. Aseta V.A.C®-sidos kevyesti V.A.C.® GranuFoam™ -sidoksen päälle ja sitten sen sivuille 
siten, että se ulottuu vahingoittumattomalle iholle. 

HUOMAUTUS: Vältä haavaa ympäröivän ihon vaurioituminen asettamalla kalvosidos 
suoraan vaahtosidoksen päälle venyttämättä liimapintaa. 

10. Ota sidoksesta kiinni ja leikkaa siihen 2,5 cm:n reikä (ei viiltoa). Reiän on oltava riittävän 
suuri nesteiden ja tulehdusnesteiden poistamista varten. Vaahdon leikkaaminen ei ole 
tarpeen.

11. Lisää SensaT.R.A.C.™-tyyny. 

12. Käynnistä jatkuva V.A.C.®-hoito –125 mmHg:n asetuksella.
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4. V.A.C.®‑HOIDON VALVONTA

KIVUNHALLINTA

V.A.C.®-hoitoa saavien potilaiden kipu voi vähentyä haavan alkaessa parantua. Potilaat 
saattavat kuitenkin tuntea epämukavuutta sidoksen vaihdon tai hoidon aikana. Laitoksen 
ohjeiden mukaisesti on käytettävä hyväksyttyä kivun pisteytystyökalua, ja kipupisteet on 
kirjattava mahdollisuuksien mukaan ennen siteen asettamista, sen aikana ja sen jälkeen.

Lisäksi on harkittava seuraavia toimintatapoja:

• Jos potilas valittaa epämukavuutta hoidon aikana, harkitse vaihtamista V.A.C.® WhiteFoam 
-sidokseen.

• Varmista, että potilas saa riittävästi kivunlievitystä hoidon aikana.

• Jos potilas valittaa epämukavuutta sidosta vaihdettaessa, voit antaa potilaalle 
esilääkitystä ja käyttää vaahtosidoksen alla tarttumatonta sidoskerrosta (sivu 23). Voit myös 
käyttää haavassa V.A.C.® WhiteFoam -sidosta tai hoitaa epämukavuutta hoitavan lääkärin 
määräämällä tavalla.

• Kivun äkillinen lisääntyminen tai luonteen muuttuminen edellyttää syyn selvittämistä.

HOIDON KESTO

Hoidon kesto määräytyy hoitavan lääkärin hoidolle asettaman tavoitteen, haavan patologian, 
haavan koon ja potilaan muiden samanaikaisten sairauksien hoidon mukaan. Hoidon 
keskimääräinen kesto on 4–6 viikkoa. Monet haavat ovat kuitenkin valmiita kirurgisesti 
suljettaviksi jo viikossa. Jos potilas ei ole leikkaukseen soveltuva, V.A.C.®-hoitoa voidaan  
käyttää pidempäänkin, jos hoito etenee tyydyttävästi.

V.A.C.®‑HOIDON LOPETTAMINEN

V.A.C.®-hoito lopetetaan seuraavissa tilanteissa:

• Hoidon tavoite on saavutettu. Haava voi olla täysin sulkeutunut tai haava voidaan sulkea 
hoidon jälkeen kirurgisesti.

• Hoito ei etene viikon tai kahden peräkkäisen viikon aikana, eivätkä paranemista edistävät 
toimet tuota tulosta. Olosuhteet voivat vaihdella yksilöllisesti.

• Potilas ei voi tai halua noudattaa hoitosuunnitelmaa (parasta mahdollista hyötyä ei 
saavuteta).
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TEHOKKAAN V.A.C.®‑HOIDON MERKIT

• Tulehdusnesteen määrä vähenee vähitellen ajan kuluessa.

• Haavan väri muuttuu syvemmän punaiseksi samalla kun V.A.C.®-hoito parantaa haavan 
perfuusiota.

• Tulehdusneste muuttuu pelkästä kudosnesteestä kudosnestettä ja verta sisältäväksi, 
ja myös veristä vuotoa saattaa esiintyä alipaineimuhoidon yhteydessä. Tämä johtuu 
V.A.C.®-hoidon perfuusiota edistävästä vaikutuksesta. Haavaeritteen muutokset saattavat 
liittyä granulaatiokudoksen hiussuonien vaurioitumiseen. Jos aktiivinen verenvuoto 
alkaa äkillisesti tai runsaana V.A.C.®‑hoidon aikana, tai letkuissa tai säiliössä 
havaitaan näkyvää (kirkkaan punaista) verta, keskeytä V.A.C.®‑hoito heti, pyri 
tyrehdyttämään verenvuoto ja kutsu lääkintäapua heti paikalle.

• Haavan koko pienenee kun haavan paraneminen etenee. Haava on mitattava viikoittain 
ja tulos kirjattava laitoksen käytäntöjen mukaisesti vertailua ja paranemisen tehokasta 
arviointia varten. Haavan tulisi pienentyä tasaisesti viikoittain. Muussa tapauksessa syyt 
on arvioitava perusteellisesti ja mahdollisiin toimiin ryhdyttävä heti (katso kohta Vähäiset 
haavan koon muutokset jäljempänä). InfoV.A.C.®- ja V.A.C.Ulta™-hoitojärjestelmät 
sisältävät haavan kuvaus- ja mittaustyökalut.

• Kun haavan granulaatiokudoksen muodostuminen jatkuu, uutta epiteeliä kasvaa haavan 
reunoihin.

TEHOTTOMAN HOIDON MERKIT

Haavan tulisi pienentyä tasaisesti viikoittain. Muussa tapauksessa syyt on arvioitava 
perusteellisesti ja mahdollisiin toimiin ryhdyttävä heti (katso seuraava kohta).

VÄHÄISET HAAVAN KOON MUUTOKSET

Kun haavassa tapahtuu hyvin vähän tai ei lainkaan muutosta viikon tai kahden peräkkäisen 
viikon aikana, eivätkä syynä ole potilaan hoitomyöntyvyys, tekniikka tai taustalla olevat 
sairaudet, kannattaa toimia seuraavasti:

• Varmista, että potilaan paineen lievitys on riittävä. Esimerkiksi potilas, jolla on istuinluun 
painehaava, saattaa istua liian pitkiä aikoja.

• Leikkaa epiteelin migraation edistämiseksi matalien haavojen vaahtosidos hieman haavan 
reunoja pienemmäksi. Älä päästä haavan reunoja rullautumaan alaspäin V.A.C.®-hoidon 
aikana.

• Pidä hoitotauko keskeyttämällä V.A.C.®-hoito 1–2 päiväksi, ja jatka sitten hoitoa.

• Vaihda jatkuvan hoidon asetus jaksottaiseksi tai DPC-hoidoksi tai päinvastoin.
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• Arvioi, käytetäänkö haavassa kenties muita tuotteita, jotka saattavat estää alipaineen 
johtamisen haavaan.

• Säädä paineasetuksia (siedettävään rajaan saakka), jos haavat eivät sovellu jaksottaiseen tai 
DPC-hoitoon (esimerkiksi kanavat tai runsaasti tulehdusnestettä tihkuvat haavat).

• Arvioi potilaan ravitsemustila ja korjaa sitä tarvittaessa. 

• Tarkista hoidon tuntilaskuri ja varmista, että toteutunut hoidon tuntimäärä vastaa suositeltua 
hoidon tuntimäärää (22 tuntia vuorokaudessa). Jos hoitotuntien määrä on alle 22 tuntia 
vuorokaudessa, selvitä hoitoajan vajeen syy ja korjaa tilanne. 

• Arvioi haavan infektio laitoksen ohjeiden tai lääkärin määräyksen mukaisesti. Ota lääkärin 
määräyksestä haavasta mikrobiologinen viljely tai biopsia ja hoida infektio tarvittavalla 
tavalla. 

HAAVAN TILAN HUONONEMINEN

Jos paraneminen edistyy sidoksen vaihtojen välillä ensin hyvin ja sitten tapahtuu nopeasti 
muutos huonompaan, harkitse seuraavia toimenpiteitä ja pyydä tarvittaessa ohjeita ja apua 
asiantuntijalta:

• Tarkista hoitoyksiköstä mahdollinen hoitohistoria ja varmista, että toteutunut hoidon 
tuntimäärä vastaa suositeltua hoidon tuntimäärää (22 tuntia vuorokaudessa). Jos 
hoitotuntien määrä on alle 22 tuntia vuorokaudessa, selvitä hoitoajan vajeen syy ja korjaa 
tilanne.

• Etsi pieniä ilmavuotoja stetoskoopilla kuuntelemalla tai liikuttamalla kättäsi sidoksen 
reunojen ympäri samalla kun painat sidosta kevyesti. ActiV.A.C.®-, InfoV.A.C.®- ja 
V.A.C.Ulta™-hoitojärjestelmissä on Seal Check™ -vuototunnistin, joka auttaa 
tunnistamaan vuotokohdan sekä äänimerkin että näytön ohjeiden avulla. Tiivistä sidos 
tarvittaessa lisäsidoksella. Älä kuitenkaan käytä useampaa kuin kahta sidoskerrosta.

• Puhdista haavaa huolellisemmin sidoksen vaihdon yhteydessä.

• Arvioi mahdolliset infektion oireet ja merkit ja hoida infektio tarvittaessa.

• Vaihda sidos usein. Varmista, että sidos vaihdetaan vähintään 48 tunnin välein.

• Tarkista haava ja puhdista se tarvittaessa. Poista haavan reunaa, jos kudos näyttää 
elinkelvottomalta tai rullautuneelta, sillä se voi estää granulaatiokudoksen muodostumisen 
ja epiteelisolujen migraation muutoin siistiin haavan pohjaan.

• Arvioi osteomyeliitin mahdollisuus ja hoida tarvittaessa.
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HAAVAN VÄRIN MUUTOKSET

Jos haavassa havaitaan tarkistuksessa tummumista:

• Sulje pois mekaanisen vamman mahdollisuus. Helpota haavaan kohdistuvaa painetta 
välttämällä liian suurta vaahtosidosta tai päälle asetettavan sidoksen vetämistä tai 
venyttämistä vaahtosidoksen päälle. Muista rullata sidos vaahtosidoksen päälle, älä 
venytä sitä.

• Pienennä painetta 25 mmHg:n välein.

• Selvitä, käyttääkö potilas antikoagulanttilääkitystä ja arvioi viimeisimmät koagulaatioarvot. 

• Ohenna vaahtosidosta ennen kuin asetat sen haavaan, jotta et täytä haavaa liikaa. Harkitse 
V.A.C.® GranuFoam™ -ohutsidoksen käyttämistä.

Jos haava näyttää kalpealta tai kostealta tai siinä on maseraatiota:

• Tarkista hoidon tuntilaskuri ja varmista, että toteutunut hoidon tuntimäärä vastaa 
suositeltua hoidon tuntimäärää. Selvitä hoitoajan vajeen syy ja korjaa tilanne.

• Tulehdusnesteen määrän pitäisi vähentyä asteittain, kun solunulkoisen nesteen jäämät 
tasapainottuvat. Jatkuvat suuret tulehdusnesteen määrät saattavat olla infektion tai muun 
komplikaation oire. Pyydä hoitavan lääkärin arviota.

• Määritä piilevän infektion mahdollisuus.

• Suurenna paineasetusta 25 mmHg:n välein, jos vuoto lisääntyy.

• Tarkista, ettei sidoksessa ole vuotoja, jotka estävät tulehdusnesteen tehokkaan poiston.

• Arvioi sidostekniikka.

• Arvioi, onko tarpeen sijoittaa SensaT.R.A.C.™-tyyny pois haavan kohdalta 
yhdistämistekniikkaa käyttämällä.

• Suojaa ympäröivä kudos V.A.C.®-sidoksella tai hydrokolloidilla.

• Eristä haavaerite haavaa ympäröivästä ihosta (lisätietoja sivulla 14).

• Määritä paineen lievityksen riittävyys ja haavaan tai siteeseen kohdistuvan ulkoisen paineen 
mahdollisuus. Paine voi aiheuttaa haavan tulehdusnesteen pääsyn haavaa ympäröivälle iholle. 
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HAAVAN HAJU

V.A.C.®-hoidolla hoidettavissa haavoissa voi tuntua vaahtomateriaalista ja haavanesteistä 
johtuvaa hajua, joka sisältää bakteereja ja proteiineja. Ominaishajun ja sen voimakkuuden 
aiheuttavat haavassa esiintyvät bakteerit ja proteiinit.

• On tärkeää puhdistaa haava huolellisesti jokaisen sidoksen vaihdon yhteydessä, jotta 
bakteerit ja haju vähenevät.

• Jos pahaa hajua tuntuu vielä haavan huolellisen puhdistuksen jälkeen, kyseessä saattaa olla 
infektio.

• Isolyser®-geeliä sisältävä V.A.C.®-säiliö vähentää hajua merkittävästi.

• Säiliö on ehkä vaihdettava tavallista useammin hajun vähentämiseksi.

• Jos päättelet, että hajun lähteenä on V.A.C.®-hoitoyksikkö, lopeta yksikön käyttö ja pyydä 
KCI:n edustajalta uusi yksikkö.
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5. TIETOJA HAAVATYYPEISTÄ

AKUUTIT JA TRAUMAATTISET HAAVAT SEKÄ TOISEN ASTEEN 
PALOVAMMAT

V.A.C.®-hoito soveltuu akuuteille traumaattisille haavoille, kuten toisen asteen palovammoille ja 
ortopedisille haavoille.

Seuraavien asetussuositusten avulla lääkäri voi valita hoidon asetukset haavatyypin ja hoitavan 
lääkärin määräysten mukaan. Haavatyypin yleisiin asetuksiin perustuvat asetussuositukset ovat 
ohjeellisia. Potilaiden tila saattaa vaihdella yksilöllisesti. Pyydä hoitavaa lääkäriä vahvistamaan 
asetukset potilaskohtaisesti.

Tavoitteet:

• granulaatiokudoksen muodostumisen edistäminen

• perfuusion edistäminen

• nesteiden, tulehdusnesteiden ja infektoituneen aineksen poistaminen

• läpän tai ihosiirteen tarttumisen edistäminen.

Taulukko 5.1: Akuuttien tai traumaattisten haavojen sekä toisen asteen 
palovammojen suositellut hoitoasetukset

Kliiniset näkökohdat

• V.A.C.®-hoitoa voidaan käyttää haavan puhdistuksen jälkeen infektoituneen aineksen 
poistamiseen ja granulaatiokudoksen muodostumisen edistämiseen.

• V.A.C.®-hoitoa voidaan käyttää ortopedialaitteen käytön yhteydessä (katso 
Ortopedialaitteet, sivu 32). Lääkärin tai hoitajan on käytettävä harkintaa tarkkaillessaan 
granulaatiokudoksen laatua ja seurattava mahdollisia merkkejä infektiosta, jonka taustalla 
saattaa olla osteomyeliitti. Hoitavaan lääkäriin on tällöin otettava yhteyttä.

• Jänteet, nivelsiteet, verisuonet, elimet ja hermot (elintärkeät rakenteet) on peitettävä 
ja suojattava ennen V.A.C.®-hoidon antamista. Parhaimman suojan antaa lihaskieleke 
tai muu paksu luonnollisen kudoksen kerros. Jos sellaista ei ole käytettävissä, harkitse 
tarttumattoman sidoksen (sivu 23) käyttämistä.

Aloitusjakso Seuraava
jakso

Tavoitepaine,
V.A.C.® GranuFoam™
-sidos

Tavoitepaine, 
V.A.C.® WhiteFoam
-sidos

Sidoksen 
vaihtoväli*

Jatkuva 
ensimmäiset 
48 tuntia

Tarvittaessa 
Jaksottainen/
DPC 
(5 min ON / 
2 min OFF) 
hoidon loppuajan

125 mmHg 125–175 mmHg
Suurenna, jos vuoto 
lisääntyy

48–72 tunnin välein, 
vähintään 3 kertaa 
viikossa Infektoituneet
haavat: Arvioi 
tiheämmän sidoksen 
vaihdon tarve

*Katso V.A.C.®-sidoksen mukana toimitettujen käyttöohjeiden sidoksen vaihtoa koskevat ohjeet.
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• V.A.C.®-vaahtosidos voidaan asettaa suoraan hajoavan tai hajoamattoman verkon 
tai vahingoittumattoman faskian päälle. Älä aseta V.A.C.®-sidosta suoraan paljaiden 
verisuonien, elinten, hermojen tai jänteiden päälle. 
 
Jos haava alkaa vuotaa verta äkillisesti tai runsaasti V.A.C.®‑hoidon aikana tai 
jos letkussa tai säiliössä havaitaan näkyvää (kirkkaan punaista) verta, keskeytä 
V.A.C.®‑hoito heti, pyri tyrehdyttämään verenvuoto ja kutsu lääkintäapua heti 
paikalle.

• Runsaasti tulehdusnestettä tihkuvien haavojen hoidossa voit oman harkintasi mukaan 
nostaa tavoitepainetta 25–75 mmHg siihen saakka, kunnes vuoto vähenee. Tämä 
varmistaa riittävän nesteen poistamisen ja V.A.C.®-sidoksen tiiviyden ylläpitämisen.

• Jatkuvaa hoitoa suositellaan koko hoidon ajaksi potilaille, jotka tuntevat epämukavuutta 
V.A.C.® WhiteFoam -sidosta käytettäessä, kun haava sisältää käytäviä tai kanavia tai kun 
kyseessä on läppä tai siirre.

• Jos haavassa on osteomyeliitti, V.A.C.®-hoitoa saa käyttää haavaan vasta sen jälkeen, kun 
haavasta on poistettu nekroottinen, elinkelvoton kudos, kuten tulehtunut luu (tarvittaessa), 
ja asianmukainen antibioottihoito on aloitettu.

• Paljasta luuta tai avomurtumia sisältävissä akuuteissa haavoissa V.A.C.®-järjestelmää 
voidaan käyttää poistamaan nestettä ja traumaattisessa haavassa sekundaarisesti ilmenevää 
infektoitunutta ainesta.

HUOMAUTUS: Suojaa terve luu yhdellä kerroksella tarttumatonta materiaalia (sivu 23).

• V.A.C.® WhiteFoam -sidoksen kanssa käytettävien paineasetusten on oltava vähintään 
125 mmHg tai korkeampia, jos potilas niitä sietää.

• V.A.C.® GranuFoam™ -sidosta suositellaan traumaattisiin haavoihin, joissa on suuria 
kudospuutoksia.
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AUENNEET HAAVAT

V.A.C.®-hoito soveltuu erilaisten suurten tai pienten haavojen hoitoon, joissa ilmenee 
leikkauksen jälkeen komplikaatioita. Haavan hoidon periaatteina ovat riittävä kirurginen 
puhdistus ja tarvittaessa antibiootit ja sen jälkeen välitön V.A.C.®-hoito.

Asetussuositusten avulla lääkäri voi valita hoidon asetukset haavatyypin ja hoitavan lääkärin 
määräyksen mukaan. Haavatyypin yleisiin asetuksiin perustuvat asetussuositukset ovat 
ohjeellisia. Potilaiden tila saattaa vaihdella yksilöllisesti. Pyydä lääkäriä vahvistamaan asetukset 
potilaskohtaisesti.

Tavoitteet:

• haavan reunojen yhteen vetäminen hallitun paikallisen alipaineen avulla

• suljetun, kostean haavanhoitoympäristön luominen

• perfuusion edistäminen

• nesteiden, tulehdusnesteiden ja infektoituneen aineksen poistaminen.

Taulukko 5.3: Auenneiden haavojen suositellut hoitoasetukset

Auenneiden haavojen kliiniset näkökohdat

• Valitse vaahtosidostyyppi haavan ominaisuuksien ja hoidon tavoitteen mukaan. (katso 
taulukko 1.2 sivulla 22).

• V.A.C.®-hoitoa voidaan käyttää ihonalaisten ompeleiden ollessa paikallaan, mutta yleensä 
on tärkeää käsitellä ja sitoa myös ompeleiden alla ja välissä oleva iho.

• Harkitse V.A.C.®-sidoksen käyttämistä vierekkäisten dreenien (reikien) päällä, jos 
asianmukaisesti asetettu V.A.C.®-sidos ei painaudu kasaan.

• Tarkkaile haavan tulehdusnesteen ominaisuuksia ja määrää ja kerro merkittävistä 
muutoksista hoitavalle lääkärille.

• Vaahtosidoksen oikea sijoittaminen ja koko on erittäin tärkeää, jotta hoidon tulokset 
olisivat mahdollisimman hyvät ja kudosvenytys onnistuisi. Katso Haavan reunojen yhteen 
vetäytyminen ja sidontatekniikka (sivu 33).

• Jos suolisto on näkyvissä haavan pohjassa, iso vatsapaita on mahdollisuuksien mukaan 
vedettävä suoliston päälle, minkä jälkeen voidaan aloittaa V.A.C.®-hoito tavalliseen tapaan. 
Jos iso vatsapaita on poistettu, kirurgi saattaa harkintansa mukaan asettaa verkon suoliston 
päälle. V.A.C.®-sidoksen asettaminen verkolla peitetyn suoliston päälle saattaa aiheuttaa 
granulaatiokudoksen kasvua suolistoon, jolloin muodostuu kiinnikkeitä.

Aloitusjakso Tavoitepaine,
V.A.C.® GranuFoam™
-sidos

Tavoitepaine, 
V.A.C.® WhiteFoam
-sidos

Sidoksen
vaihtoväli*

Jatkuva koko
hoidon ajan

125 mmHg 125–175 mmHg
Suurenna

48–72 tunnin välein,
vähintään 3 kertaa
viikossa Infektoituneet
haavat:
Arvioi tiheämmän
sidoksen vaihdon tarve

*Katso V.A.C.®-sidoksen mukana toimitettujen käyttöohjeiden sidoksen vaihtoa koskevat ohjeet.
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• V.A.C.®-vaahtosidos voidaan asettaa suoraan synteettisen verkon päälle vatsan alueen 
haavoissa, kun sisäelimet eivät ole paljaina. Sidos edistää granulaatiokudoksen kasvua 
verkon alla olevista rakenteista verkon läpi haavapohjaan.

• V.A.C.®-hoito voi olla tärkeä rintalastan alueen haavojen hoitomuoto. Koska rintaontelossa 
sijaitsee elintärkeitä elimiä, alueen V.A.C.®-hoidossa on noudatettava äärimmäistä 
huolellisuutta ja tarkkuutta.

• Rintalastan pintahaavoissa rintalasta on stabiili ja vahingoittumaton, eikä luussa esiinny 
tulehdusta. Haavoja hoidetaan auenneita haavoja koskevien ohjeiden mukaisesti.

• Jos potilaalla on syviä rintalastan haavoja (esimerkiksi välikarsinatulehdus tai rintalastan 
haavan infektio), johtavan lääkärin tai kirurgin (mieluiten sydän- ja verisuonikirurgin) on 
vaihdettava sidokset tai valvottava niiden vaihtoa.

• Ennen V.A.C.®-hoidon aloittamista potilaalla, jolla on syviä rintalastan haavoja, on 
luettava turvallisuusohjeet (sivut 7–16), erityisesti verenvuotoja koskeva vakava 
varoitus sivulla 9.

• Rintalastan alueen haavoissa suositellaan aluksi pienintä alipaineen asetusta. Tarkkaile 
potilaan sietokykyä samalla kun pyrit etenemään tavoitepaineeseen.

• Jos potilaan rintalasta on epästabiili, rintakehän seinämän stabiloimiseen suositellaan 
jatkuvaa hoitoa koko hoitojakson ajaksi. Tämä auttaa vetämään haavan reunoja yhteen 
ja muodostaa lastoitusvaikutuksen, mikä parantaa potilasmukavuutta ja potilaan 
liikkumismahdollisuutta.

• Kun kyseessä on muu kuin auennut rintalastan tai vatsan alueen haava, parempia tuloksia 
saavutetaan jaksottaisella tai DPC-hoidolla, kun tulehdusnesteen tasot ovat vakaat ja 
ensisijaisena tavoitteena on muodostaa granulaatiokudosta.

REI'ITETYT SIIRTEET

V.A.C.®-hoidon sidokset eivät aina sovellu käytettäväksi tiettyjen nesteiden poistoa estävien 
tuotteiden päällä. Tarkista soveltuvuus tuotteen valmistajalta ennen käyttöä V.A.C.®-hoidon 
yhteydessä. 

Aseta V.A.C.®-sidos paikalleen heti siirteen istuttamisen jälkeen ja aloita hoito mahdollisimman 
pian. V.A.C.® GranuFoam™ -sidoksia käytettäessä tarttumaton sidos (sivu 23) asetetaan 
suoraan siirteen tai kudoksen päälle. Siirtokohdan pohjan valmisteluun käytettyä paineasetusta 
käytetään yleensä myös siirteen istuttamisen jälkeen. Tukityynyn vakaus on varmistettava 
jatkuvalla hoidolla.

Asetussuositusten avulla lääkäri voi valita hoidon asetukset haavatyypin ja hoitavan lääkärin 
määräysten mukaan. Haavatyypin yleisiin asetuksiin perustuvat asetussuositukset ovat 
ohjeellisia. Potilaiden tila saattaa vaihdella yksilöllisesti. Pyydä hoitavaa lääkäriä vahvistamaan 
asetukset potilaskohtaisesti.
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Tavoitteet:

• nesteen poistaminen

• haavan ympäristön suojaaminen (esimerkiksi hankaumien ehkäiseminen) 

• ihosiirteiden (osa- tai kokoihosiirteet) tukityynyn muodostaminen ja stabiloiminen

• läpän tai ihosiirteen tarttumisen edistäminen.

Taulukko 5.4: Rei'itettyjen siirteiden ja ihon korvikkeiden suositellut hoitoasetukset

Suositeltu V.A.C.®‑sidoksen asettamistekniikka siirteille

1. Valitse kerros tarttumatonta sidosta (sivu 23) (ei tarpeen V.A.C.® WhiteFoam sidosta 
käytettäessä).

2. Leikkaa tarttumaton materiaali reunoiltaan siirteen kokoa vähintään 1 cm suuremmaksi 
(siten, että se ulottuu vähintään 1 cm:n verran hakaslinjan ylitse). Aseta sidos siirteen 
päälle.

3. Leikkaa V.A.C.® GranuFoam™ -sidos saman kokoiseksi kuin tarttumaton materiaali ja aseta 
se varovasti tarttumattoman kerroksen päälle. 

HUOMAUTUS: V.A.C.® WhiteFoam -sidosta voidaan käyttää myös ihosiirteiden 
kiinnittämiseen. Tarttumatonta sidosta (sivu 23) e tarvita V.A.C.® WhiteFoam -sidosta 
käytettäessä. Leikkaa V.A.C.® WhiteFoam -sidos reunoiltaan siirteen kokoa vähintään 1 cm 
suuremmaksi.

4. Aseta V.A.C.®-sidos mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. 

5. Lisää SensaT.R.A.C.™-tyyny ja letku.

6. Valitse tarvittava alipaineen asetus taulukon 5.4 mukaisesti.

7. Letkuun ja säiliöön kertyvä vuoto on runsasta 24 ensimmäisen V.A.C.®-hoitotunnin aikana 
siirteen saannin jälkeen. Sen jälkeen vuoto yleensä vähenee merkittävästi. Merkittävä 
vuoto letkusta siirteen saannin jälkeen saattaa olla merkki vaahtosidoksen alla olevasta 
komplikaatiosta. Jos infektion merkkejä on havaittavissa, poista V.A.C.®-sidos ja arvio 
haavan tila.

Aloitusjakso Tavoitepaine,
V.A.C.® GranuFoam™*
-sidos

Tavoitepaine,
V.A.C.® WhiteFoam
-sidos

Sidoksen
vaihtoväli

Jatkuva koko
hoidon ajan

75–125 mmHg 125 mmHg
Suurenna,
jos vuoto
lisääntyy

Poista sidos 4–5 päivän 
kuluttua kumpaakin 
vaahtosidosta käytettäessä 
(vuodon on vähennyttävä 
ennen poisto)

*Asetusta 75 mmHg voidaan käyttää alueilla, joihin ei kohdistu hankausta, jos potilas tuntee jatkuvaa kipua suurempia paineita käytettäessä. 
Asetusta 125 mmHg voidaan käyttää hankalan muotoisilla alueilla, joissa esiintyy hankausta. Suuremmat paineet auttavat pitämään siirteen paikallaan.
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PAINEHAAVAT

Syvien (3. ja 4. asteen) painehaavojen hoidossa voidaan käyttää V.A.C.®-hoitoa joko lopullisena 
hoitona tai hoitamaan haavan pohja optimaaliseen tilaan ennen kirurgista sulkemista.

Asetussuositusten avulla lääkäri voi valita hoidon asetukset haavatyypin ja hoitavan lääkärin 
määräyksen mukaan. Haavatyypin yleisiin asetuksiin perustuvat asetussuositukset ovat 
ohjeellisia. Potilaiden tila saattaa vaihdella yksilöllisesti. Pyydä hoitavaa lääkäriä vahvistamaan 
asetukset potilaskohtaisesti.

Tavoitteet:

• granulaatiokudoksen muodostumisen edistäminen

• perfuusion edistäminen

• suljetun, kostean haavanhoitoympäristön varmistaminen

• haavan ympäristön hoitaminen.

Taulukko 5.5: Painehaavojen suositellut hoitoasetukset

Kliiniset näkökohdat

• Potilaiden terveydentila ja ravitsemustila on arvioitava ja kaikki etiologiaan vaikuttavat tai 
paranemista haittaavat tekijät korjattava. Erityisesti on varmistettava riittävä ravitsemus ja 
paineen lievitys.

• V.A.C.®-hoito ei ole puhdistusmenetelmä, eikä se siksi korvaa tehokasta kirurgista tai 
muuta haavan puhdistamista.

• Jos potilaan iho ei kestä tiheitä sidoksen vaihtoja, koko sidosta ei tarvitse välttämättä 
poistaa. Leikkaa pois sidos vaahdon ympäriltä, poista vaahto, huuhtele haava lääkärin 
ohjeiden mukaisesti ja aseta sitten tilalle uusi vaahto ja sulje sidos uudelleen lisäsidoksella. 
Haavaa ympäröivän ihon V.A.C.®-sidos voidaan jättää paikalleen seuraavaan sidoksen 
vaihtoon saakka.

• Moninkertaiset V.A.C.®-sidoskerrokset voivat vähentää kosteushöyryn siirtonopeutta, mikä 
voi lisätä erityisesti pienten haavojen, alaraajojen tai paineen alaisena olevien alueiden 
maseraatioriskiä.

• V.A.C.®-letkua asetettaessa on varottava aiheuttamasta vammoja tai painetta erityisesti luu-
ulokkeiden kohdalle. Käytä tarvittaessa yhdistämistekniikkaa (katso sivu 28).

Aloitusjakso Seuraava jakso Tavoitepaine,
V.A.C.® GranuFoam™
-sidos

Tavoitepaine,
V.A.C.® WhiteFoam
-sidos

Sidoksen
vaihtoväli*

Jatkuva
ensimmäiset 
48 tuntia

Tarvittaessa 
Jaksottainen/
DPC
(5 min ON /
2 min OFF)
hoidon
loppuajan

125 mmHg 125–175 mmHg
Suurenna,
jos vuoto
lisääntyy

48–72 tunnin välein, 
vähintään 3 kertaa
viikossa Infektoituneet
haavat: Arvioi tiheämmän
sidoksen 
vaihdon tarve

*Katso V.A.C.®-sidoksen mukana toimitettujen käyttöohjeiden sidoksen vaihtoa koskevat ohjeet.
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V.A.C.®‑HOIDON KÄYTTÄMINEN PAINEHAAVAN HOITOON

Niezgoda et al. (2006). The effective management of pressure ulcers. Advances in Skin and 
Wound Care. Vol. 19, lisäys 1, s. 6.

• Tarvittavat tutkimukset 
ja konsultaatiot

• Infektion hoito
Harkitse haavan lisäoptimointia 

• Potilaan ja haavan tarkastelu 

Nekroottisen 
kudoksen 

poistaminen

Aloita potilaan 
tilan jatkuva 
optimointi

Luokittele 3. ja 4. aste1. ja 2. aste

Aloita 
vakiohoidot 
(NPUAP-, 
WOCN-, 
WPUAP-, 
AHCPR-

suositukset)

Potilas arvioitu 
leikkaukseen soveltuvaksi

Potilaan tila 
optimaalinen Ei optimaalinen

Potilaan tila 
optimaalinen

Kirurginen 
hoito

V.A.C.®-hoito 
(aikaa voittava)

2 vkoa, 
uudelleenarviointi

Ei vielä 
optimaalinen

Jatka V.A.C.®-
hoitoa, arviointi 

2 vkon välein

Haava paranee

Voi parantua 
ilman kirurgiaa

Pienen kirurgisen 
toimenpiteen 

tarve

Aloita vakiohoidot 
(NPUAP-, WOCN-, 

WPUAP-, 
AHCPR-suositukset)

Potilaan ja 
haavan tila 
ei sovellu 

V.A.C.®-hoitoon

Potilaan ja 
haavan tila 

soveltuu 
V.A.C.®-hoitoon

Aloita V.A.C.®-
hoito

2 vkoa, 
uudelleenarviointi

Jatka V.A.C.®-
hoitoa

Jatka V.A.C.®-
hoitoa

Haava paranee
Haava 

parantunutEi parane

• Ravitsemus
• Systeemisen infektion hallinta
• Koulutus
• Resurssien ja hoitajien järjestäminen
• Etiologioiden korjaaminen

a. Paineen lievittäminen
b. Hankauman ehkäiseminen
c. Kosteuden hallinta
d. Spastisuuden hallinta
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DIABEETTISET JALKAHAAVAT

V.A.C.®-hoidon käyttäminen diabeettisten jalkahaavojen hoitoon yleistyy.

Asetussuositusten avulla lääkäri voi valita hoidon asetukset haavatyypin ja hoitavan lääkärin 
määräysten mukaan. Haavatyypin yleisiin asetuksiin perustuvat asetussuositukset ovat 
ohjeellisia. Potilaiden tila saattaa vaihdella yksilöllisesti. Pyydä hoitavaa lääkäriä vahvistamaan 
asetukset potilaskohtaisesti.

Tavoitteet:

• granulaatiokudoksen muodostumisen edistäminen

• perfuusion edistäminen

• suljetun, kostean haavanhoitoympäristön varmistaminen

• haavan ympäristön hoitaminen.

Taulukko 5.6: Diabeettisten jalkahaavojen suositellut hoitoasetukset

Diabeettisten jalkahaavojen luokitusjärjestelmä (Teksasin yliopisto, UT)

Aloitusjakso Seuraava 
jakso

Tavoitepaine,
V.A.C.® GranuFoam™
-sidos

Tavoitepaine,
V.A.C.® WhiteFoam 
-sidos

Sidoksen 
vaihtoväli*

Jatkuva 
ensimmäiset 
48 tuntia

Tarvittaessa 
Jaksottainen/
DPC
(5 min ON /
2 min OFF)
hoidon
loppuajan

50–125 mmHg** 125–175 mmHg
Suurenna, jos 
vuoto lisääntyy

48–72 tunnin välein, 
vähintään 3 kertaa
viikossa Infektoituneet
haavat: Arvioi
tiheämmän sidoksen 
vaihdon tarve

*Katso V.A.C.®-sidoksen mukana toimitettujen käyttöohjeiden sidoksen vaihtoa koskevat ohjeet.

**Tavoitepainealueen suuremmat paineet ovat suositeltavia. Jos potilas ei siedä painetta, pienempää painetta voidaan käyttää, 
mutta tulehdusnesteen poistaminen on varmistettava.

Diabeettisten jalkahaavojen luokitus (Teksasin yliopisto, UT) sisältää yksityiskohtaisen luokittelun, 
joka huomioi myös infektion ja iskemian.

Aste Luokka 0 Luokka I Luokka II Luokka III

A

B

C

D

Haavan
infektio

Haavan
iskemia

Haavan
infektio

Haavan
iskemia

Haavan 
infektio

Haavan 
iskemia

Luuhun ulottuva 
haava

Haavan 
infektio

Haavan 
iskemia

Preulseratiivisen tai 
postulseratiivisen jalan 
uusien jalkahaavojen riski

Pinnallinen haava, ei 
jänteeseen, nivelkapseliin 
tai luuhun ulottuva

Jänteeseen tai 
nivelkapseliin 
ulottuva haava

Haavan iskemia 
ja infektio

Haavan iskemia 
ja infektio

Haavan iskemia 
ja infektio

Haavan iskemia 
ja infektio

Seuraavalla sivulla olevassa diabeettisen jalan hoitokaaviossa viitataan tähän luokitukseen. Myös muita diabeettisten jalkahaavojen luokitusjärjestelmiä 
voidaan käyttää, esimerkiksi Wagnerin luokitusta.
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DIABEETTISEN JALKAHAAVAN V.A.C.®‑HOITO†

† Käyttölupa myönnetty. Mukaellen 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, lisäys, kesäkuu 2006, s. 23.
*Kompleksinen jalkahaava = > UT-luokka 1; saattaa sisältää myös luokan 1, jos potilaan suositusten mukainen hoito ei ole tuottanut 
tulosta.
**Heinäkuusta 2007 lähtien valmistajan suosituksen mukaan sidoksen vaihtoväli on 48–72 tuntia ja vähintään 3 kertaa viikossa. Arvioi 
sopiva sidoksen vaihtoaikataulu.
***Heinäkuusta 2007 lähtien valmistajan suosituksen mukaan sidoksen vaihtoväli on 48–72 tuntia ja vähintään 3 kertaa viikossa. 
Infektoituneita haavoja on tarkkailtava usein ja huolellisesti. Tällaisten haavojen sidoksia voidaan joutua vaihtamaan tavallista 48–72 tuntia 
useammin. Vaihtovälit perustuvat jatkuvaan haavan tilan tarkkailuun ja potilaan kliiniseen tilaan, ei niinkään kiinteään aikatauluun.
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DIABEETTISTEN JALKAHAAVOJEN KLIINISET NÄKÖKOHDAT

• Diabeettisten jalkahaavojen hoidon onnistumisen edellytyksenä on yleisesti diagnoosin 
tarkkuus ja taustalla olevien sairauksien hallinta yhdistettynä tehokkaaseen elinkelvottoman 
kudoksen poistamiseen.

• Paineen lievittäminen on ratkaisevaa diabeettisten jalkahaavojen hoidon onnistumiselle.

• Infektion varhainen tunnistaminen ja pikainen hoito on tärkeää komplikaatioiden 
ehkäisemisen kannalta. Diabetespotilaiden infektion havaitseminen on vaikeaa, koska sen 
tyypilliset oireet, kuten kipu, punoitus, kuumotus ja märkiminen voivat olla vähäisiä tai 
puuttua kokonaan.

• Erikoissidosten tekniikkaa voidaan harkita (katso Jalkaterän haavat, sivut 31–32).

LASKIMOIDEN VAJAATOIMINNASTA JOHTUVAT HAAVAUMAT

V.A.C.®-hoitoa voidaan käyttää menestyksekkäästi laskimoiden vajaatoiminnasta johtuvien 
haavaumien hoitoon.

Asetussuositusten avulla lääkäri voi valita hoidon asetukset haavatyypin ja hoitavan lääkärin 
määräysten mukaan. Haavatyypin yleisiin asetuksiin perustuvat asetussuositukset ovat 
ohjeellisia. Potilaiden tila saattaa vaihdella yksilöllisesti. Pyydä hoitavaa lääkäriä vahvistamaan 
asetukset potilaskohtaisesti.

Tavoitteet:

• turvotuksen vähentäminen

• perfuusion edistäminen

• tulehdusnesteen poistaminen haavasta

• granulaatiokudoksen muodostumisen edistäminen

• suljetun, kostean haavanhoitoympäristön varmistaminen.

Taulukko 5.7: Laskimoiden vajaatoiminnasta johtuvien haavaumien suositellut 
hoitoasetukset

Lääkärin määräämien kompressiotuotteiden tai -siteiden käyttö on yleistä laskimoiden 
vajaatoiminnasta johtuvien haavaumien hoidossa. Näiden haavaumien taustalla olevan patologian 
hoito on tärkeää, eikä hoito ole vasta-aihe V.A.C.®-hoidolle. Varmista varotoimena, että 
V.A.C.®-hoidon käyttäminen kompressiotuotteen tai -siteen alla ei aiheuta painepisteitä, jotka 
voivat aiheuttaa potilaalle epämukavuutta tai kudosvaurion. Älä käytä SensaT.R.A.C.™-tyynyä 
kompressiotuotteen tai -siteen alla. Käytä sen sijaan V.A.C.®-sidosta tällaisten tuotteiden alla.

Aloitusjakso Seuraava jakso Tavoitepaine, 
V.A.C.® GranuFoam™ 
-sidos

Tavoitepaine, 
V.A.C.® WhiteFoam 
-sidos

Sidoksen vaihtoväli*

Jatkuva hoito Jatkuva hoito
(haavat yleensä 
runsaasti 
tulehdusnestettä 
tihkuvia)

125–175 mmHg** 150–175 mmHg 48–72 tunnin välein, 
vähintään 3 kertaa 
viikossa Infektoituneet
haavat: Arvioi tiheämmän
sidoksen 
vaihdon tarve

*Katso V.A.C.®-sidoksen mukana toimitettujen käyttöohjeiden sidoksen vaihtoa koskevat ohjeet.

**Katso kohta Pystysuuntaisen sillan asettaminen kohtalaisesti tai runsaasti tulehdusnestettä tihkuviin haavoihin V.A.C.® GranuFoam™ 
Bridge- tai V.A.C.® GranuFoam™ Bridge XG -sidoksen käyttöohjeista.
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KROONISET HAAVAT

V.A.C.®-hoitoa voidaan käyttää joko lopullisena hoitona tai hoitamaan haavan pohja 
optimaaliseen tilaan ennen kirurgista sulkemista.

Asetussuositusten avulla lääkäri voi valita hoidon asetukset haavatyypin ja hoitavan lääkärin 
määräyksen mukaan. Haavatyypin yleisiin asetuksiin perustuvat asetussuositukset ovat 
ohjeellisia. Potilaiden tila saattaa vaihdella yksilöllisesti. Pyydä hoitavaa lääkäriä vahvistamaan 
asetukset potilaskohtaisesti.

Tavoitteet:

• granulaatiokudoksen muodostumisen edistäminen

• perfuusion edistäminen

• suljetun, kostean haavanhoitoympäristön varmistaminen

• haavan ympäristön hoitaminen.

Taulukko 5.8: Kroonisten haavojen suositellut hoitoasetukset

Kliiniset näkökohdat

• Jos kroonisen haavan diagnoosi ei ole varma, kudosbiopsia tai muu histologinen tutkimus 
tai lopullinen testaus on suositeltava.

• On tärkeää tunnistaa taustalla oleva etiologia ja hoitaa se asianmukaisesti.

• Kroonisten haavojen paranemista saattaa edistää aggressiivinen pehmytkudoksen 
poistaminen, jolla poistetaan haavan pintaan, sinustiehyeen tai kanavaan siirtyneet 
epiteelisolut.

• V.A.C.®-letkua asetettaessa on varottava aiheuttamasta lisävammoja tai painetta erityisesti 
luu-ulokkeiden kohdalle.

• Jos potilaan iho ei kestä tiheitä sidoksen vaihtoja ja haavaa ympäröivä sidos on ehjä, voit 
leikata pois sidoksen vaahdon ympäriltä, poistaa vaahdon, huuhdella haavan lääkärin 
ohjeiden mukaisesti ja laittaa sitten tilalle uuden vaahdon ja sidoksen. Haavaa ympäröivän 
ihon sidos voidaan jättää paikalleen seuraavaan sidoksen vaihtoon saakka.

HUOMAUTUS: Moninkertaiset V.A.C.®-sidoskerrokset voivat vähentää kosteushöyryn 
siirtonopeutta, mikä voi lisätä erityisesti pienten haavojen, alaraajojen tai paineen alaisena 
olevien alueiden maseraatioriskiä.

Aloitusjakso Seuraava 
jakso

Tavoitepaine,
V.A.C.® GranuFoam™ 
-sidos

Tavoitepaine,
V.A.C.® WhiteFoam 
-sidos

Sidoksen 
vaihtoväli*

Jatkuva 
ensimmäiset 
48 tuntia

Tarvittaessa 
Jaksottainen/
DPC
(5 min ON / 
2 min OFF)
hoidon 
loppuajan

50–125 mmHg** 125–175 mmHg
Suurenna, jos 
vuoto lisääntyy

48–72 tunnin välein, 
vähintään 3 kertaa 
viikossa Infektoituneet 
haavat: Arvioi 
tiheämmän sidoksen 
vaihdon tarve

*Katso V.A.C.®-sidoksen mukana toimitettujen käyttöohjeiden sidoksen vaihtoa koskevat ohjeet.

**Tavoitepainealueen suuremmat paineet ovat suositeltavia. Jos potilas ei siedä painetta, pienempää painetta voidaan käyttää, 
mutta tulehdusnesteen poistaminen on varmistettava.
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LÄPÄT

V.A.C.®-hoitoa käytetään ihosiirron jälkeisessä hoidossa tukityynynä, joka pitää läpän kudokset 
paikallaan.

Asetussuositusten avulla lääkäri voi valita hoidon asetukset haavatyypin ja hoitavan lääkärin 
määräysten mukaan. Haavatyypin yleisiin asetuksiin perustuvat asetussuositukset ovat 
ohjeellisia. Potilaiden tila saattaa vaihdella yksilöllisesti. Pyydä hoitavaa lääkäriä vahvistamaan 
asetukset potilaskohtaisesti.

Tavoitteet:

• läpän stabiloiminen ja tukityynyn muodostaminen

• haavan ympäristön suojaaminen

• tulehdus- ja muiden nesteiden poistaminen

• läpän tarttumisen edistäminen.

Taulukko 5.9: Läppien suositellut hoitoasetukset

Kliiniset näkökohdat

• Suurempia paineasetuksia voidaan harkita suurten läppien kohdalla paremman tukityynyn 
muodostamiseksi.

• Jos läppä on tutkittava iskemian tai infektion varalta hoidon aikana, leikkaa 
V.A.C.® GranuFoam™ -sidos kahtia ennen sen paikalleen laittamista. Aseta sitten päälle 
kalvosidos liuskoinasiten, että toinen liuska on kahden vaahtosidoksen yhtymäkohdan 
päällä. Lääkäri voi poistaa tämän liuskan ja vetää vaahtosidoskappaleet varovasti erilleen 
alla olevan kudoksen tutkimista varten. Kun läppä on tutkittu, vaahtokappaleet asetetaan 
jälleen vastakkain, sidos tiivistetään lisäliuskalla ja hoitoa voidaan jatkaa.

Aloitusjakso Tavoitepaine,
V.A.C.® GranuFoam™ 
-sidos

Tavoitepaine, 
V.A.C.® WhiteFoam 
-sidos

Sidoksen 
vaihtoväli

Jatkuva koko 
hoidon ajan

125–150 mmHg 125–175 mmHg
Suurenna 
lisääntyneen 
vuodon 
hallitsemiseksi

Irrota sidos 72 tuntia 
leikkauksen jälkeen. 
Jos haavassa on 
komplikaatio 
tai infektio, arvioi 
tiheämmän 
sidoksen vaihdon tarve.
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LÄPÄN SIDONTATEKNIIKKA V.A.C.®‑HOIDOSSA

1. Kiinnitä läppä paikalleen käyttämällä noin kolmanneksen harvempia ompeleita kuin 
tavallisesti. Suuren ommelvälin ansiosta V.A.C.®-hoidolla voidaan poistaa nestettä 
ommellinjan kautta.

2. Aseta läpän päällä olevalle orvaskedelle ja ommellinjan vastakkaiselle puolelle 
V.A.C.®-kalvosidoskerros tai muu puolitiivis kalvo, kuten hydrokolloidisidos tai höyryä 
läpäisevä kalvosidos (kuva 1). Aseta kerros tarttumatonta sidosta (sivu 23) paljaana olevan 
ommellinjan päälle (kuva 2).

3. Jos siirtokohdan pohja tihkuu runsaasti tulehdusnestettä, leikkaa ohut liuska 
V.A.C.® WhiteFoam -sidosta (kuva 3) ja aseta se läpän alle kahden ompeleen väliin, jotta 
nestettä voidaan imeyttää pois läpän sisältä. Varmista, että V.A.C.® WhiteFoam -sidos ja 
V.A.C.® GranuFoam™ -sidos ovat kiinni toisissaan.

4. Valitse sopivan kokoinen V.A.C.® GranuFoam™ -sidos, joka peittää koko läpän (kuva 4) 
ja ommellinjan, eli on 2–3 cm läppää suurempi. Varmista, että vaahtosidoksen peittämä 
vahingoittumattoman ihon alue on suojattu (vaihe 2 edellä).

5. Valmistele ja aseta V.A.C.®-sidos vaahdon päälle. Lisää SensaT.R.A.C.™ -tyyny ja liitä se 
säiliöletkuun.

6. Aloita hoito jatkuvalla asetuksella taulukon 5.9 mukaisesti.

7. V.A.C.®-sidos poistetaan venyttämällä (vetämällä) sidosta sivusuuntaan, jotta samalla ei 
nosteta läppää.

Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4Kuva 1

puolitiivis kalvo tarttumaton V.A.C.® WhiteFoam -imusidos V.A.C.® GranuFoam™



56  

ENTEERINEN FISTELI

Tietyissä tilanteissa V.A.C.®-hoito saattaa auttaa enteerisen fistelin sisältävien haavojen 
paranemista. Kun harkitaan enteerisen fistelin sisältävän haavan V.A.C.®-hoitoa, on 
suositeltavaa pyytää asiantuntevan lääkärin apua. V.A.C.®-hoitoa ei suositella eikä sitä ole 
tarkoitettu fistelieritteen hallintaan tai keräämiseen vaan edistämään fistelin kohdalla tai sen 
ympärillä olevan haavan paranemista.

Hoidon tavoitteet määräytyvät sen mukaan, onko hoidettava fisteli akuutti vai krooninen.

• Akuutin fistelin hoidon tavoitteena on auttaa akuutin enteerisen fistelin sulkeutumista 
edistämällä haavan paranemista.

• Kroonisen fistelin tapauksessa enterokutaaninen fisteli pidetään eristettynä ympäristöstä 
tai lähellä olevasta vatsan alueen haavasta ja V.A.C.®-hoitoa annetaan haavaan. Fistelin 
erite johdetaan toiseen keräysjärjestelmään. Näin potilaan yleistila ehtii vakaantua ja haava 
parantua riittävästi seuraavaa kirurgista korjaustoimenpidettä varten.

Fistelin hoito

Akuutiksi luokiteltava

• Enteerinen fisteli
• Akuutti muodostuminen: ei epiteelisoluja tai 
kasvua fistelin aukossa

• Fistelin aukon oltava helposti tarkasteltavissa 
ja käsiteltävissä

• NPO (ei ravintoa suun kautta)
• TPN (parentaalinen ravinto)
• Vähäinen tai kohtalainen eritteen määrä
• Erite vaihtelee koostumukseltaan ohuesta hieman 
tahmeaan

Krooniseksi luokiteltava

• Enteerinen fisteli – ei leikkaukseen soveltuva
• Krooninen muodostuminen: merkkejä epiteelisoluista 
tai kasvusta (stooman muodostumisesta)

• Fistelin aukon oltava helposti tarkasteltavissa 
ja käsiteltävissä

• NPO (ei ravintoa suun kautta)
• TPN (parentaalinen ravinto)
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Enteerisen fistelin ohjeet

I. Akuutti enteerinen fisteli haavassa (komplisoitunut)

1. Peitä fistelin aukko 2–3:lla rasvasidoksen kerroksella.

2. Huuhtele ja puhdista vatsan alueen haava huolellisesti lääkärin määräyksen tai laitoksen 
käytäntöjen mukaisesti.

3. Poista rasvasidokset fistelin aukosta.

4. Peitä fistelin aukko yhdellä tarttumattoman materiaalin kerroksella (sivu 23).

5. Peitä kaikki suoliston tai muiden elinten paljaat alueet useilla tarttumattoman materiaalin 
kerroksilla (sivu 23).

6. Leikkaa V.A.C.® WhiteFoam -sidos 1–2 cm suuremmaksi kuin fistelin aukko. Aseta 
V.A.C.® WhiteFoam -sidos suoraan tarttumattoman materiaalin päälle fistelin aukkoon. 
Vaahdon tulee ulottua 1–2 cm fistelin aukon ulkopuolelle.

7. Leikkaa V.A.C.® GranuFoam™ -sidos ja aseta se kevyesti ympäröivän haavan päälle. 
Varmista, että V.A.C.® GranuFoam™ -sidos on kiinni V.A.C.® WhiteFoam -sidoksessa. 
V.A.C.® GranuFoam™-sidos voidaan asettaa myös suoraan V.A.C.® WhiteFoam -sidoksen 
päälle.

8. Mittaa, leikkaa ja aseta vaahtosidoksen kokoa 3–5 cm suurempi kalvosidos vaahtosidoksen 
päälle.

9. Leikkaa kalvosidokseen 2,5 cm:n kokoinen pyöreä aukko SUORAAN fistelin aukon 
kohdalle.

10. Lisää SensaT.R.A.C.™-tyyny.

11. Aloita hoito alipaineella 125 mmHg tai lääkärin määräyksen mukaan.

12. Käytä jatkuvaa hoitoa koko hoitojakson ajan.

Kuva 1 Kuva 2

Kuva 3

Kuva 4 Kuva 5

Fistelin 
aukko

tarttumaton 
sidos

tarttumaton 
sidos

V.A.C.® 
GranuFoam™ -
sidos

V.A.C.® 
WhiteFoam 
-sidos

Sensa-
T.R.A.C.™-
tyyny

V.A.C.®-
sidos

Sensa-
T.R.A.C.™-
tyyny
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13. Jos letkussa näkyy eritettä alipaineen käynnistämisen jälkeen:

a. Lisää painetta 25 mmHg:n välein 20–30 minuutin ajan ja tarkista, näkyykö eritettä.

b. Jos eritettä näkyy edelleen, jatka paineen lisäämistä korkeintaan arvoon 200 mmHg, 
kunnes letkussa ei enää näy eritettä.

c. Jos letkuun tulee edelleen eritettä näiden toimien jälkeen, poista V.A.C.®-hoitosidos ja 
harkitse uuden sidoksen tekemistä. Sidonta saatetaan joutua tekemään useita kertoa 
uudelleen, ennen kuin se toimii tehokkaasti.

d. Varhainen merkki fistelin approksimaation alkamisesta on eritteen määrän 
väheneminen.

e. Jos sidonta ei onnistu, on harkittava vaihtoehtoista hoitomenetelmää.

II. Krooninen enteerinen fisteli – pussimenetelmä

1. Peitä fistelin aukko 2–3:lla rasvasidoksen kerroksella.

2. Huuhtele ja puhdista vatsan alueen haava huolellisesti lääkärin määräyksen tai laitoksen 
käytäntöjen mukaisesti.

3. Poista rasvasidokset fistelin aukosta.

4. Eristä erite haavasta käärimällä rasvasidokset fistelin aukon ympärille. Rasvasidosten sijasta 
voit käyttää myös pektiinilevyjä eritteen haavasta eristämiseen.

5. Aseta fistelin aukkoon harsosidos (2 x 2 tuumaa) eritteen tilapäistä imeyttämistä varten 
V.A.C.®-hoidon aloittamisen ajaksi.

6. Peitä kaikki suoliston tai muiden elinten paljaat alueet useilla tarttumattoman materiaalin 
kerroksilla (sivu 23).

7. Leikkaa V.A.C.® GranuFoam™ -sidos ja aseta se kevyesti ympäröivän haavan päälle. ÄLÄ 
aseta vaahtosidosta fistelin aukon tai muiden tuotteiden päälle.

8. Peitä koko vatsasidoksen alue kalvosidoksella.

9. Laita SensaT.R.A.C.™-tyyny keskeiseen kohtaan haavaan mutta ei kuitenkaan aivan fistelin 
viereen.

10. Aloita V.A.C.®-hoito ja varmista sidoksen tiiviys.

11. Merkitse sidokseen fistelin aukon kohta.

12. Keskeytä alipaineen käyttö ja anna vaahtosidoksen kohota.

13. Leikkaa varovasti kalvosidokseen aukko, joka on 2 x 2 tuuman harsosidoksen ja fistelin 
aukon kohdalla.

14. Poista 2 x 2 tuuman harsosidos, jolloin krooninen fisteli paljastuu.

15. Lisää sidoksen päälle fistelin aukon ympärille suojalevy tai muovailtava hydrokolloidipasta 
renkaaksi. Paina sidosta kevyesti fistelin ympäriltä, jotta se on tiiviisti kiinni levyssä tai 
hydrokolloidipastassa. Näin varmistetaan tiiviys ja eritteen eristäminen ympäröivästä 
haavasta.
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16. Aloita V.A.C.®-hoito paineasetuksella 100–125 mmHg tai lääkärin määräyksen mukaan. 
Tarkkaile, että vaahto puristuu kasaan.

17. Kiinnitä avanneväline tai ulosteen keräyspussi ohjeen mukaan fisteliin ja aiemmin 
kiinnitettyyn levyyn tai pastaan.

18. Varmista, että väline/pussi on hyvin kiinni paikallaan ja että sen pää on suljettu.

19. Käytä jatkuvaa hoitoa koko hoitojakson ajan.

20. Tarkkaile potilaan syömän ravinnon määrää ja fistelistä tulevaa määrää.

21. Jos mahdollista, opasta potilasta ilmoittamaan henkilöstölle, kun V.A.C.®-säiliö on 
tyhjennettävä. 
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6. V.A.C.®‑HOITOON LIITTYVIÄ LISÄTIETOJA

V.A.C.®‑HOITO JA HYPERBAARINEN HAPPIHOITO (HBO)

Kun V.A.C.®-hoitoa saavat potilaat saavat lisäksi säännöllistä hyperbaarista happihoitoa, 
HBO-kammion käytöstä vastaava lääkäri saattaa määrätä V.A.C.®-hoidon keskeytettäväksi ja 
säiliön irrotettavaksi, jolloin kammion paineenmuutokset voivat siirtyä letkuun ja sidokseen. 
Tällöin on suositeltavaa noudattaa seuraavaa menettelyä:

HUOMAUTUS: V.A.C.® GranuFoam™ Bridge -sidos sisältää synteettisiä materiaaleja, jotka 
saattavat aiheuttaa vaaroja HBO-hoidon aikana.

1. Älä vie V.A.C.®-hoitoyksikköä HBO-kammioon. Koska V.A.C.®-hoitoyksikköä ei ole 
suunniteltu tällaiseen ympäristöön, voi aiheutua tulipalon vaara. Katso kohta 
Hyperbaarinen happihoito (HBO) (sivu 13).

2. Kun V.A.C.®-hoitoyksikkö on irrotettu sidoksesta tai säiliöstä, a) vaihda V.A.C.®-sidoksen 
tilalle HBO-yhteensopiva materiaali HBO-hoidon ajaksi tai b) noudata seuraavia ohjeita.

3. Sulje sidos- ja säiliöletkujen sulkimet ennen niiden irrottamista. Irrota sidosletku 
säiliöletkusta. 

4. Avaa sidosletkun suljin ja peitä se kuivalla harsosidoksella. SensaT.R.A.C.™-tyynyt letkua ei 
tarvitse sulkea sulkimella tai suojuksella HBO-hoidon ajaksi.

VAKAVA VAROITUS: Älä koskaan jätä V.A.C.®‑sidosta paikalleen 
ilman aktiivista V.A.C.®‑hoitoa kahta tuntia pidemmäksi ajaksi. 
Jos hoito on poissa käytöstä yli kaksi tuntia, poista vanha sidos 
ja huuhtele haava. Käytä joko uutta V.A.C.®‑sidosta steriilistä ja 
avaamattomasta pakkauksesta ja aloita V.A.C.®‑hoito uudelleen tai 
käytä hätätilanteessa vaihtoehtoista sidosta (esimerkiksi märkää 
tai kosteaa harsosidosta) hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

5. Kun HBO-hoito on päättynyt, liitä V.A.C.®-hoitoyksikkö uudelleen ja jatka hoitoa. Tarkista 
sidos ilmavuotojen varalta ja varmista sidoksen tiiviys.
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V.A.C.®‑SIDOKSET JA DIAGNOSTINEN KUVANTAMINEN

• Sidoksen poistamisesta röntgen-, MRI- ja fluoroskopiakuvauksen tai värjäystestien ajaksi 
päättää radiologi, röntgenteknikko ja/tai hoitava lääkäri.

HUOMAUTUS: FDA:n tiedonannon mukaan TT-kuvauksen aikana käytetyt röntgensäteet 
saattavat häiritä kehonsisäisten ja -ulkoisten sähköisten lääkintälaiteiden toimintaa. 
Useimmille sähköisiä lääkintälaitteita käyttäville ei aiheudu haittaa TT-kuvauksista. 
Virasto on saanut jonkin verran ilmoituksia haittatapahtumista, joissa TT-kuvaukset 
ovat saattaneet häiritä sähköisiä lääkintälaitteita, kuten tahdistimia, defibrillaattoreita 
ja neurostimulaattoreita sekä kehonsisäisiä ja -ulkoisia lääkeinfuusiopumppuja. FDA 
jatkaa asian tutkimista ja pyrkii yhdessä valmistajien kanssa tiedottamaan asiasta 
terveydenhuoltoyhteisön piirissä.

• Diagnostisissa toimenpiteissä sidos voi aiheuttaa haavan alueelle varjostuman.

• Sidoksen ja siihen kiinnitetyn letkun voi jättää paikalleen toimenpiteiden ajaksi.

• V.A.C. GranuFoam Silver® -sidos sisältää metallihopeaa, joka saattaa heikentää näkyvyyttä 
tietyissä kuvantamismodaliteeteissa.

V.A.C.®‑HOITO JA MAGNEETTIKUVAUS (MRI)

Kun V.A.C.®-hoitoa saavalle potilaalle on tehtävä magneettikuvaus, seuraavat seikat on 
otettava huomioon:

• V.A.C.®‑hoitoyksikkö ei sovellu magneettikuvaukseen. Älä vie 
V.A.C.®-hoitoyksikköä magneettikuvausympäristöön (katso kohta Magneettikuvaus, 
sivut 12–13).

• Jos V.A.C.®-hoitoyksikkö viedään aktiiviseen magneettikuvausympäristöön, 
seurauksena voi olla potilaan tai hoitohenkilökunnan loukkaantuminen tai laitteen 
vioittuminen.

• V.A.C.®-sidoksen paikalleen jättäminen magneettikuvausympäristössä aiheuttaa vain 
vähäisen riskin, jos V.A.C.®-hoito ei keskeydy kahta tuntia pidemmäksi ajaksi.

• V.A.C.® GranuFoam™ -sidos, V.A.C.® WhiteFoam -sidos, SensaT.R.A.C.™ -tyyny ja 
letku eivät sisällä ennen magneettikuvausta poistettavia metalliosia.

• V.A.C. GranuFoam Silver® -sidoksen ei ole osoitettu muodostavan riskiä 
magneettikuvausympäristössä (katso kohta Magneettikuvaus, sivut 12–13).

• Lääkäri tai radiologi voi päättää poistaa V.A.C.®-sidoksen, jos haava sijaitsee kohdassa, 
jossa sidos voi aiheuttaa varjostuman.
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V.A.C.®‑HOIDON MÄÄRÄÄMINEN

Kaikki V.A.C.®-hoitojärjestelmät edellyttävät lääkärin määräystä. Maksusitoumus edellyttää 
seuraavia tietoja:

• Tuotteen nimi: KCI V.A.C.®-hoito, ei korvaushoitoa

• Hoitoa saavan haavan paikka ja tyyppi

• Haavan koko

• Esilääkitysohjeet

• Haavan puhdistusohjeet (puhdistusliuos, tavallinen suolaliuos jne.)

• Hoitoasetukset (esimerkiksi jaksottainen/DPC tai jatkuva)

• Paineasetukset, yksikkönä mmHg

• Sidoksen vaihtovälit

• Käytettävät sidokset (esimerkiksi V.A.C.® GranuFoam™, V.A.C. GranuFoam Silver®, 
erikoissidokset tai V.A.C.® WhiteFoam)

• Käytettävät lisäsidokset (tarttumattomat materiaalit (sivu 23) tai muut)

Lisätietoja ja tarvittavat maksusitoumuslomakkeet ovat sivustossa www.kci-medical.com.
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POTILAAN SIIRTÄMINEN TOISEEN HOITOYMPÄRISTÖÖN

• Potilaan siirron suunnittelu alkaa potilaan saapuessa sairaalaan. Kun potilas aloittaa 
V.A.C.®-hoidon, ota yhteyttä siirrosta vastaavaan tahoon tai muuhun vastuuhenkilöön, 
jos potilas soveltuu siirrettäväksi kiireettömän V.A.C.®-hoidon ympäristöön.

• Liitä siirto- tai kotiutusmääräykseen mukaan edellä kuvattu V.A.C.®-hoitomääräys.

• Kirjaa siirtoarvioon haavan ajantasainen tila ja koko.

• Kun potilas siirretään toiseen hoitoympäristöön, V.A.C.®-hoitoyksikkö luovutetaan ennen 
siirtoa tai se toimitetaan potilaan kiireettömän hoidon paikkaan.

• Uutta yksikköä ei voi toimittaa potilaalle ennen vakuutusyhtiön hyväksyntää tai 
korvauspäätöstä.

• Jos kiireettömän hoidon V.A.C.®-hoitoyksikkö ei ole saatavilla siirtoa varten ja hoito 
keskeytyy kahta tuntia pidemmäksi ajaksi, poista V.A.C.®-hoitosidokset ennen potilaan 
lähtöä. Käytä vaihtoehtoista sidosta, kuten hätätilanteessa käytettäväksi hyväksyttyä 
märkää tai kosteaa harsosidosta, kunnes uusi V.A.C.®-hoitoyksikkö on toimitettu ja 
tarvittavan koulutuksen saanut henkilöstö on valmistautunut potilaan jatkuvaan hoitoon.

• V.A.C.®-hoitoyksikköä ei pidä luovuttaa potilaalle, jos lääkärillä ei ole varmuutta siitä, 
että tarvittavan koulutuksen saanut henkilöstö on käytettävissä. V.A.C.®-hoitosidokset on 
poistettava ja hyväksyttyä vaihtoehtoista sidosta käytettävä, kunnes lääkäri on varmistanut 
koulutetun henkilöstön saatavuuden ja V.A.C.®-hoitoyksikön toimituksen.

• Lisätietoja potilaiden siirtämisestä kotihoitoon on näiden ohjeiden kohdassa 
Huomioitavaa V.A.C.®‑hoidon siirtämisessä kotihoitoympäristöön (sivu 16).

• Ota tarvittaessa yhteyttä KCI:n paikalliseen edustajaan.

KCI:N YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä KCI:n paikalliseen edustajaan. KCI-
sivuston osoite on www.kci-medical.com. Soita hätätilanteessa paikalliseen hätänumeroon.
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7. V.A.C.®‑HOITOYKSIKÖN JA SENSAT.R.A.C.™‑
JÄRJESTELMÄN KERTAKÄYTTÖISET OSAT
V.A.C.®‑HOIDOSSA TARVITTAVAT OSAT

V.A.C.®-hoidon kertakäyttöisten osien hakuopas

V.A.C.®-sidokset
Pakkauksen sisältö*

Osanumero /
kpl/pakkaus

Pieni V.A.C.® GranuFoam™ -sidos
1 V.A.C.® GranuFoam™ -sidos (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 kalvosidos,
1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275051/10
M8275051/5

Keskikokoinen V.A.C.®GranuFoam™ -sidos
1 V.A.C.® GranuFoam™ -sidos (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 kalvosidosta,
1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275052/10
M8275052/5

Suuri V.A.C.® GranuFoam™ -sidos
1 V.A.C.® GranuFoam™ -sidos (26 x 15 x 3,2 cm), 2 kalvosidosta,
1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275065/5
V.A.C.® GranuFoam™ X-Large -sidos
1 V.A.C.® GranuFoam™ -sidos (60 x 30 x 1,5 cm), 5 kalvosidosta,
1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275053/10
M8275053/5

Pieni V.A.C. GranuFoam Silver® -sidos
1 V.A.C.® GranuFoam Silver® -sidos (10 x 7,5 x 3,2 cm), 1 kalvosidos,
1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275098/10
M8275098/5

Keskikokoinen V.A.C. GranuFoam Silver® -sidos
1 V.A.C.® GranuFoam Silver® -sidos (18 x 12,5 x 3,2 cm), 2 kalvosidosta,
1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275096/10
M8275096/5

*Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Voimassaolevan tuoteluettelon saat ottamalla yhteyttä KCI:hin.

Pieni V.A.C.® Simplace™ -sidos
2 V.A.C.® GranuFoam™ Spiral -sidosta (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 3M™ 
Tegaderm™ -sidosta, 1 SensaT.R.A.C.™ -tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

Keskikokoinen V.A.C.® Simplace™ -sidos
2 V.A.C.® GranuFoam™ Spiral -sidosta (14,5 x 17 x 1,75 cm), 3 3M™ 
Tegaderm™ -sidosta, 1 SensaT.R.A.C.™ -tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

Pieni V.A.C.® Simplace™ EX -sidos
2 V.A.C.® GranuFoam™ Spiral -sidosta (7,5 x 11,5 x 1,75 cm), 2 V.A.C.®-
sidosliuskaa, 1 SensaT.R.A.C.™ -tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

Keskikokoinen V.A.C.® Simplace™ EX -sidos
2 V.A.C.® GranuFoam™ Spiral -sidosta (14,5 x 17 x 1,75 cm), 2 sidosliuskaa 
ja 1 V.A.C.®-sidos, 1 SensaT.R.A.C.™ -tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275040/10
M8275040/5

M8275046/5

M8275045/5

M8275044/5

V.A.C.® GranuFoam™ Bridge -sidos
1 vaahtosidos (6 x 17 x 1,9 cm), 1 GranuFoam™ Bridge (67 cm) ja 
integroitu SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 rei'itetty sidos ja 5 rei'itettyä 
sidosliuskaa, 1 kertakäyttöinen viivain

V.A.C.® GranuFoam™ Bridge XG -siltasidos
2 V.A.C.® GranuFoam™ Spiral -sidos, 1 GranuFoam™ Bridge (67 cm) ja 
integroitu SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 sidos, 1 rei'itetty sidos ja 
5 rei'itettyä sidosliuskaa, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275042/10
M8275042/5

M8275041/10
M8275041/5

Suuri V.A.C. GranuFoam Silver® -sidos
1 V.A.C.® GranuFoam Silver® -sidos (26 x 15 x 3,2 cm), 2 kalvosidosta,
1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275099/10
M8275099/5



66  

V.A.C.®‑HOIDOSSA TARVITTAVAT OSAT (jatkuu)

V.A.C.®-hoidon kertakäyttöisten osien hakuopas

V.A.C.® GranuFoam™ -käsisidos
1 käden muotoinen V.A.C.® GranuFoam™ -sidos, sormierottimet,
1 sulkupussi, 1 SensaT.R.A.C.™ -tyyny ja liitin

M8275064/5

V.A.C.® GranuFoam™ -kantapääsidos
1 vaahtosidos, 2 muotoiltua sidosta, 4 sidosliuskaa,
1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275074/5

Pieni V.A.C.® WhiteFoam -sidos (vain vaahtosidos)
1 polyvinyylialkoholivaahtosidos (10 x 7,5 x 1 cm)

M6275033/10

Pieni V.A.C.® WhiteFoam -sidos
1 polyvinyylialkoholivaahtosidos (10 x 7,5 x 1 cm), 1 kalvosidos,
1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275068/10
M8275068/5

M8275067/10
M8275067/5

Suuri V.A.C.® WhiteFoam -sidos (vain vaahtosidos)
1 polyvinyylialkoholivaahtosidos (10 x 15 x 1 cm)

M6275034/10

Suuri V.A.C.® WhiteFoam -sidos
1 polyvinyylialkoholivaahtosidos (10 x 15 x 1 cm), 1 kalvosidos,
1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

Pyöreä V.A.C.® GranuFoam™ -sidos
1 V.A.C.® Perforated GranuFoam™ -sidos (halkaisija 12,7 cm),
1 kalvosidos, 1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275075/10
M8275075/5

V.A.C.® GranuFoam™ -ohutsidos
1 V.A.C.® Perforated GranuFoam™ -sidos (26 x 16 x 1,6 cm), 
2 kalvosidosta, 1 SensaT.R.A.C.™-tyyny ja liitin, 1 kertakäyttöinen viivain

M8275081/10
M8275081/5

V.A.C.®-sidokset
Pakkauksen sisältö*

Osanumero /
kpl/pakkaus

*Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Voimassaolevan tuoteluettelon saat ottamalla
yhteyttä KCI:hin.
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V.A.C.®‑HOIDOSSA TARVITTAVAT OSAT (jatkuu)

V.A.C.®-hoidon kertakäyttöisten osien hakuopas

V.A.C.®-Y-liitin
Useiden sidosten liittämiseen yhteen V.A.C.®-hoitoyksikköön

M6275069/10
M6275069/5

V.A.C.®-letkusuojus
Säiliöletkun pään sulkemiseen

M6275066/10
M6275066/5

Pelkkä SensaT.R.A.C.™-tyyny
1 SensaT.R.A.C.™-tyyny sekä letku, suljin ja liitin

M8275057/5

V.A.C.®-sidos
1 okkluusiosidos (30,5 x 26 cm)

M6275009/10

V.A.C.®-järjestelmän lisävarusteet
Pakkauksen sisältö*

Osanumero / 
kpl/pakkaus

*Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Voimassaolevan tuoteluettelon saat
ottamalla yhteyttä KCI:hin.
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V.A.C.®‑HOIDOSSA TARVITTAVAT OSAT (jatkuu)

V.A.C.®-hoidon kertakäyttöisten osien hakuopas

1000 ml:n V.A.C. ATS® -säiliö ja geeli**
1 säiliö, letku, suljin ja liitin

300 ml:n ActiV.A.C.®-säiliö ja geeli
1 säiliö, letku, suljin ja liitin

M8275058/10
M8275058/5

300 ml:n V.A.C. Freedom® -säiliö ja geeli
1 säiliö, letku, suljin ja liitin

1000 ml:n InfoV.A.C.®-säiliö ja geeli
1 säiliö, letku, suljin ja liitin

M8275093/5

500 ml:n V.A.C. ATS® -säiliö ja geeli
1 säiliö, letku, suljin ja liitin

500 ml:n V.A.C. ATS® -säiliö ilman geeliä
1 säiliö, letku, suljin ja liitin

500 ml:n InfoV.A.C.®-säiliö ja geeli
1 säiliö, letku, suljin ja liitin

M8275063/10
M8275063/5

500 ml:n InfoV.A.C.®-säiliö ilman geeliä
1 säiliö, letku, suljin ja liitin

M8275071/10
M8275071/5

M6275093/5

320058/10
320058/5

M6275063/10
M6275063/5

M6275071/10
M6275071/5

V.A.C.®-säiliöt
Pakkauksen sisältö*

Osanumero /
kpl/pakkaus

*Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Voimassaolevan tuoteluettelon saat ottamalla yhteyttä KCI:hin.
**1000 ml:n säiliötä suositellaan käytettäväksi ainoastaan akuuttihoidossa (sairaalassa).
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Hakemisto

A

ActiV.A.C.®-hoitojärjestelmä 17

Akuutit haavat 22, 43

Alipaine, vaikutus haavan paranemiseen 5

Antibioottihoito 11, 44

Antibioottihoito, osteomyeliitti 11, 44

Antikoagulantti 9, 10, 40

Autonominen dysrefleksia 14

Avomurtumat 44

B

Biopsia 39, 53

D

Diabeettiset jalkahaavat 7, 50, 51

kliiniset näkökohdat 52

vaahtosidoksen valitseminen 22

Diagnostinen kuvantaminen 15, 62

E

Elimet, paljaat 6, 8, 9, 10, 16, 21, 43, 44, 57, 58

Enteerinen fisteli 14, 56

ohjeet 57

Epämukavuus

hallinta 37

hoitoasetukset 20

paineasetukset 19

vaahtosidoksen valitseminen 21, 22

Epävakaat rakenteet 14, 46

hoitoasetukset 20

F

Faskia

vahingoittunut 14

G

Granulaatiokudos

kasvun hallinta, vaahtosidoksen valinta 22

runsas kasvu, paineen asetus 19

H

Haavan haju 41

Haavan käytävä 30

Haavan koon vähäiset muutokset 38

Haavan mittaaminen 38

Haavan reunojen yhteen vetäytyminen 33

Haavan tilan huononeminen 39

Haavan tilan nopea huononeminen 39

Haavan väri 38, 40

Haavan värimuutos 15, 40

Haavan ympäristö

pienet haavat 34

suojaaminen 14, 40

tarkkailu 11, 14

Haava parantuminen 5

alipaineen vaikutus 5

Haavatyypit 43

Haavojen puhdistaminen 41

Haavojen tarkkailu 11, 30, 45, 46

Hermot, paljaat 6, 8, 11, 15, 16, 21, 43

Hoidon keskeyttäminen 37

akryyliliima 12

autonominen dysrefleksia 14

haavan haju 41

haavan ympäristön ihoärsytys 14

infektoituneet haavat 11

verenkierron heikkeneminen 14

verenvuoto 9, 12

Hoidon kesto 37

Hoitotauko 38

Huuhtelu suolaliuoksella, sidoksen poiston yhteydessä 12

Hyperbaarinen happihoito 61

I

Iäkkäät potilaat, paineasetukset 19

Ihonalaiset ompeleet 45

Infektoituneet haavat 11

diabeetikot 52

luu 11, 44

V.A.C. GranuFoam Silver® -sidos 11

verisuonet 10

yhdistäminen 28

Y-liitintekniikka 27

InfoV.A.C.®-hoitojärjestelmä 17

J

Jaksottainen hoito 5, 14, 20, 38, 39, 46, 63

Jalkaterän haavat

sidontatekniikka 31

Jänteet, paljaat 11, 43

Jatkuva hoito 14

enteerinen fisteli 14

haavojen stabilointi 14

kanavat 20

rei’itetyt siirteet ja biovalmistekudokset 47

rintalastan alueen haavat 20

Jatkuvan hoidon käyttöaiheet 20
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P

Paineasetukset
akuutit traumaattiset haavat, toisen asteen palovam-

mat 43

auenneet haavat 45

diabeettiset jalkahaavat 50

krooniset haavat 53

läpät 54

laskimoiden vajaatoiminnasta johtuvat haavaumat 52

painehaavat 48

rei’itetyt siirteet ja biovalmistekudokset 47

säätäminen 19

V.A.C.® WhiteFoam -sidos 21

Paineen oletusasetus 19

Painehaavat 48

vaahtosidoksen valitseminen 22

Palovammat, toisen asteen 7, 43

Paranemisen eteneminen 37

Pienet haavat

hoitoasetukset 20

sidontatekniikka 34

Piikkikiinnitykset 32

Pintahaavat, vaahtosidoksen valitseminen 22

Puhdistus 6, 8
akuutit haavat 43

auenneet haavat 45

diabeettiset jalkahaavat 52

krooniset haavat 53

osteomyeliitti 11

painehaavat 48

R

Ravitsemustila 39, 48

paineasetukset 19

Rei’itetyt siirteet 46

Rintakehän seinämä, epästabiili 14, 46

Rintalastan alueen haavat 20, 46
Ristiluun ja häntäluun alueen haavat, ulosteen 

pidätyskyvyttömyys 33

Runsas vuoto

läpät 54

paineasetukset 19

S

Säärihaavat. Katso Laskimoiden vajaatoiminnasta johtuvat 

haavaumat

Säiliöt 7, 16, 21

1000 ml:n 10

vaihtaminen 24

Selkäydinvamma 14

SensaT.R.A.C.™/T.R.A.C.™-tekniikka 5

SensaT.R.A.C.™/T.R.A.C.™-tyyny 21

K

Kanavat

hoitoasetukset 20

sidontatekniikka 29

vaahtosidoksen valitseminen 22

Käytävät 30

hoitoasetukset 20

vaahtosidoksen valitseminen 22

Käytettyjen sidosten määrän kirjaaminen 6, 11, 23, 29, 30, 
31, 33, 34

Käyttöaiheet 7

Kertakäyttöiset osat 21, 63, 65, 66, 67, 68

Kipu

diabeetikko 52

hoitoasetukset 20

infektoituneet haavat 11

paineasetukset 19, 20

sidoksen poistamisen aikana 37

vaahtosidoksen valitseminen 22

Kivunhallinta 37

kivunlievitys 19, 37

Krooninen haava 53

Kuivat haavat, vaahtosidoksen valitseminen 22

L

Läpät 54

hoitoasetukset 20, 54

vaahtosidoksen valitseminen 22

Läppien tutkiminen 54

Laskimoiden vajaatoiminnasta johtuvat haavaumat 52

Lastoitusvaikutus 20, 46

Leikkauksen jälkeiset haavat 45, 54

Letkun erite, enteerinen fisteli 56

Luu, paljas 44

M

Magneettikuvaus (MRI) 12, 62

Maligniteetti 8

Maseraatio 14, 23, 34, 48, 53

Mekaaninen vamma 40

N

Nekroottinen 8, 11, 44

O

Ompeleet

ihonalaiset 45

läppien 55

Ortopedialaite 32

Ortopedialaitteet 32

Ortopediset haavat 43

Osteomyeliitti 8, 11, 39, 43, 44
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sidoksen asettaminen

kanavatekniikka 29

käytävät 30

läpät 55

rei’itetyt siirteet ja biovalmistekudokset 47

Sidoksen tarttuminen

kivunhallinta 37

Sidoksen vaihtopäivämäärän kirjaaminen 11

Sidokset 21

poistaminen

ennen hyperbaarista happihoitoa 61

ennen magneettikuvausta 62

sidontatekniikka

haavan reunojen yhteen vetäytyminen 33

jalkaterän haavat 31

läpät 55

pienet haavat 34

rei’itetyt siirteet ja biovalmistekudokset 47

ulosteen pidätyskyvyttömyys 33

tiiviyden varmistaminen 23

valitseminen ja käyttö 22

Sidos

akryyliliima 12

asettaminen 54, 55, 57

haavaa ympäröivän ihon suojaaminen 14

haavan tilan huononeminen 39

pienten haavojen sitominen 34

sidoksen vaihdot 48, 53

sidokset ja ulosteen pidätyskyvyttömyys 33

tiiviyden ylläpitäminen 23

ympärisidonta 14

Siirteet, rei’itetyt tai biovalmistekudos 46

haavasidoksen asettamistekniikka 47

hoitoasetukset 47

jatkuva hoito 20

vaahtosidoksen valitseminen 22

Sinustiehyet 29

vaahtosidoksen valitseminen 22

Suolisto, paljas 45, 57, 58

Suuret haavat

hoitoasetukset 20

paineasetukset 19

Syvät haavat, vaahtosidoksen valitseminen 22

T

Teho 20

Tehokkaan hoidon merkit 38

Tehottoman hoidon merkit 38

Tiiviyden ylläpitäminen 24

Tiiviys

jatkuva hoito 20

paineasetukset 19

ylläpitäminen 24

Traumaattiset haavat 7, 43, 44

Tulehdusneste

määrä ja ulkonäkö 38

siirteen saannin jälkeen 47

U

Ulosteen pidätyskyvyttömyys 33

Useiden haavojen hoito 27

V

Vaahtosidos. Katso Sidokset

V.A.C. ATS® -järjestelmä 17
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