Wondverzorging V.A.C.® Therapy
Voor de verbandwissel
Vóór de verbandwissel de ActiV.A.C.® Therapy Unit uitzetten. De wond spoelen; dit kan bijvoorbeeld onder de douche. Door
vocht in het foamverband te laten lopen, gaat het foam makkelijker los wat de verbandwissel minder pijnlijk maakt voor de
patiënt. Het is aan te bevelen om pijnmedicatie voor te laten schrijven door de behandelend specialist.
Indien het verwijderen van het foamverband als pijnlijk wordt ervaren, kan in overleg met de specialist ook nog lidocaine
oplossing worden gebruikt.

Opmeten van de wond (liniaal zit in verpakking) voor rapportage.
Bescherming van de wondranden

De wondranden beschermen met folie. De folie bestaat uit drie ‘onderdelen’, namelijk ‘1’, ‘2’ en een blauw afscheurbaar stukje.
Nummer 1 is de kant die op de huid moet komen. Knip de folie in smalle repen. Knip van onder naar het blauw toe. Indien je de
folie korter wilt knippen, knip dan aan de onderkant (zie foto).

De wondranden zijn nooit recht. Het is handig om uit de folie een ‘half maantje’ te knippen (zie foto).

Het aanbrengen van het foamverband

Voordat je het foamverband in de wond doet, moet je weten of er eventueel ondermijningen of tunnels in de wond zitten.
Controleer dit met je vinger of met een wattenstaafje.
Knip of scheur het foam op maat. De V.A.C.® Granufoam™ Dressing moet je op maat knippen, de V.A.C.® Simplace™ Dressing
kan je afscheuren. Knip of scheur het foamverband niet boven het wondbed.
Breng het foam aan in de wond. Zorg ervoor dat in het hele wondbed foam zit, maar je mag het foam nooit in het wondbed
proppen. Als er diepe ondermijningen aanwezig zijn, dan moet je daarvoor gebruikmaken van V.A.C.® WhiteFoam™. Dit foam
heeft een hogere treksterkte, waardoor je het niet kapot kan trekken bij een volgende verbandwissel. Zo weet je zeker dat er
geen foam achterblijft in de ondermijning.
Zorg ervoor dat het foamverband ongeveer 1 cm boven huidniveau uitkomt. Als de wond onvoldoende is opgevuld en het
vacuüm wordt vervolgens aangezet, worden de wondranden naar beneden getrokken wat problemen kan veroorzaken bij de
latere fase in de wondgenezing.
Afplakken van de folie

Plak het foamverband in zijn geheel af met de bijgeleverde folie. Plak het liefst ‘dakpansgewijs’. Dit wil zeggen: meerdere stroken
die elkaar overlappen. De repen folie zijn gemakkelijker hanteerbaar en de kans op luchtlekkages is kleiner. Tevens vermindert
dit de kans op ‘te strak plakken’ . Zorg ervoor dat je tijdens het afplakken het foam niet platdrukt. Op deze manier weet je zeker
dat je niet te strak plakt en kunnen er geen blaren worden veroorzaakt.
Knip een gaatje in het foamverband (ter grootte van een 2 euromunt). Het is geen probleem als er een stukje foam is
weggeknipt.
De SensaT.R.A.C.™ Pad

Bevestig de SensaT.R.A.C.™ Pad. Verwijder laag 1+2. Plak de SensaT.R.A.C.™ Pad op het gaatje. Wrijf met je hand zachtjes over
de folie, zodat deze goed plakt. Pak het blauwe stripje tussen je vingers en trek de bovenste laag er vanaf.

V.A.C.® Therapy starten

Bevestig de opvangbeker op de ActiV.A.C.® Therapy Unit. Sluit de slang van het foamverband aan op de slang van de
opvangbeker.

Druk stevig op de knop onder het beeldscherm. De ActiV.A.C.® Therapy Unit staat standaard ingesteld op 125 mmHg. Druk op
het beeldscherm op de button AAN/UIT.
Voor drukinstellingen en foamkeuze, raadpleeg de V.A.C.® Therapy klinische richtlijnen!!
V.A.C.® Gel Strip

Op plaatsen waar snel lekkage ontstaat, maak je gebruik van de V.A.C.® Gel Strip (dubbelzijdig klevende hydrogel strip). Deze
zit verpakt tussen een flexibel stukje en een hard stukje plastic. Knip de V.A.C.® Gel Strip op de gewenste maat. Haal het harde
stukje plastic eraf en plak deze op de huid. Laat het flexibele stukje plastic nog zitten (zie foto).
De V.A.C.® GranuFoam™ Bridge Dressing

Indien de wond op een anatomisch lastige plaats zit waar de SensaT.R.A.C.™ Pad niet geplaatst kan worden, maak je gebruik
van de V.A.C.® GranuFoam™ Bridge Dressing.
Verwijder de plakstrip van V.A.C.® GranuFoam™ Bridge Dressing. Plak de opening precies op het gaatje dat in de folie is
geknipt. Fixeer met een extra stukje folie. Sluit de slang van de V.A.C.® GranuFoam™ Bridge Dressing en de slang van de
opvangbeker op elkaar aan.

Verwijderen van het foamverband

Zet de therapie 30 min. vóór de verbandwissel uit. Indien het verwijderen van het foamverband als pijnlijk wordt ervaren,
bevochtig dan het foam met water. Zo laat het foam makkelijker los. Trek het foam niet recht uit het wondbed, maar maak een
afpellende beweging.
Algemene tips

De opvangbeker moet minstens 1 x per week worden vervangen. Als de ActiV.A.C.® Therapy Unit het alarm ‘opvangbeker vol’
aangeeft, dan moet de opvangbeker verwisseld worden. Er zit dan vocht voor de sensor. Probeer de ActiV.A.C.® Therapy Unit
zoveel mogelijk rechtop te houden ter voorkoming van onnodige alarmen.
Het foam wisselen op ma-wo-vrij.
Indien er een alarm gaat en je krijgt deze niet opgelost, nooit de ActiV.A.C.® Therapy Unit uitzetten terwijl het foamverband
nog in de wond zit. In dat geval, foamverband verwijderen en conventioneel verbinden.
Alarmen:





Accu Leeg: sluit de pomp aan op de stroom.
Lekkage: plak folie bij.
Lage druk: wordt ook vaak door lekkage veroorzaakt.
Slangblokkade: controleer de slang en de slangklemmen.

