
	 ■ Reinig en droog de huid rondom de wond
	 ■ Breng eventueel een barrièrefilm aan
	 ■  Het spiraalvormige V.A.C® GranuFoamTM kan gemakkelijk 

op maat worden gebracht, u hebt geen schaar nodig  
Let op: Het verband mag de wondranden niet  
bedekken!

	

	 ■  Knip de folie op maat en desgewenst in kleinere stroken
 ■  Verwijder de witte beschermlaag aan de achterzijde (laag 1) 

en breng de folie (dakpansgewijs) aan 
 ■ Verwijder laag 2
 ■  Breng de folie met een overlap van 3 tot 5 cm op de 

intacte huid aan Let op: niet te strak aanbrengen!

	 ■  Trek met duim en wijsvinger de folie in het midden iets los 
van de foam

 ■  Knip hierin een ronde opening ter grootte van een 2 euro 
munt

 ■  Breng de SensaT.R.A.C.TM Pad rechtstreeks aan op de 
opening in de folie

 ■  Sluit door middel van de bajonetsluiting de connector van 
de SensaT.R.A.C.TM Pad op de opvangbeker aan 

 ■   Start de therapie (zie evt. gebruikershandleiding)

Behandelwijzer
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V.A.C.® GRANUFOAMTM DRESSING
STIMULEERT GRANULATIEWEEFSEL
Bevordert de verwijdering van exsudaat – hydrofoob 
met open poriën. Zorgt voor een gelijke verdeling van 
negatieve druk. Vormt zich naar de contouren van 
diepe en onregelmatige wond en – flexibel design.

V.A.C.® WHITEFOAM DRESSING
BESCHERMT KWETSBAAR WEEFSEL
Ideaal voor wonden met tunnels of ondermijningen – 
hoge treksterkte. Bevordert aanslaan van grafts en 
flaps – niet verklevend materiaal voor een 
comfortabele verbandwissel.

V.A.C. GRANUFOAM SILVER® DRESSING
ANTIMICROBIEEL 
Snelle en effectieve microbiële vernietiging – continue 
afgifte van zilverionen aan het wondbed.

Aanbrengen	van	V.A.C.®	Therapy
AANBRENGEN

AFPLAKKEN

AANSLUITEN

V.A.C.® Therapy (Vacuum Assisted Closure®) is een niet-invasief en actief 
wondbehandelingssysteem. De therapie oefent een gecontroleerde en 
nauwkeurige negatieve druk uit op de plaats van de wond.

SensaT.R.A.C.TM Pad

 Monitoring Software

 SensaT.R.A.C.TM Slang

Waarom	SensaT.R.A.C.TM	Technologie?
	
Beweging van wondvocht tegen de zwaartekracht in, evenals viscositeit van het exsu-
daat in de slang, beïnvloeden de toediening van negatieve druk. Alleen SensaT.R.A.C.TM 
compenseert drukafwijkingen ter hoogte van de wond veroorzaakt door de positie en 
beweging van de patiënt en kenmerken van het exsudaat. Het geïntegreerde V.A.C.® 
Therapy Systeem is het enige NPWT systeem dat de negatieve druk ter hoogte van de 
wond kan monitoren en aanpassen aan de ingestelde druk.

Foamtypen

Indicaties
■ Diabetische voetwonden
■ Ulcus cruris (open been)
■ Decubituswonden
■ Dehiscente wonden
■ Transplantaten
■ Traumawonden
■ Abdominale wonden

Contra-indicaties
■  Blootliggende bloedvaten en/of organen
■ Maligne weefsel
■ Necrose
■  Niet-enterale en/of ongeëxploreerde 

fistels 
■ Actieve bloedingen
■  Onbehandelde osteomyelitis

KCI Medical B.V.
Postbus 217
3990 GA  Houten

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Customer Support
+31 (0) 30 635 60 60

Wanneer	continue	of	intermitterende	therapie?

Continu Intermitterend

Deze instelling wordt voor de eerste 48 uur voor alle 
wonden aanbevolen. Het belangrijkste doel is om de wond te 
reinigen.

Standaard instelling:
Continu 125 mmHg

Deze instelling wordt met name toegepast als groei van granulatieweefsel hét belangrijkste doel is. 
Intermitterende therapie kan zorgen voor een extra groei van granulatieweefsel. Gebruik géén 
intermitterende therapie in de reinigingsfase.

Standaard instelling:	Intermitterend 125 mmHg,
5 minuten aan, 2 minuten uit.


