Zorgpad Negatieve
Druk therapie
Ziekenhuis

1.

1.a
Beslag/ a-vitaal
weefsel, geen
blootliggend bot en/ of
pezen, diepe fascia

Buiten het ziekenhuis

2.

3.

4.

V.A.C. VERAFLO
Dressings

™

Ja

Definitieve sluiting
of reconstructie.

- Stimuleren granulatie

&/ or
Ja

Infectie, collectie/
abces weefsel

Wond

Ja

Protocol voor
debridement
+ biopsie
+ infectie
indien nodig

V.A.C. VERAFLO
CLEANSE™ Dressings
- Reinigen van wonden met
complexe vormen

Is de wond schoon en
klaar om gesloten
te worden?

&/ or
Blootliggend bot/
pezen of fibrineus
weefsel

Ja

Primair sluiten
- overweeg
negatieve druk
op gesloten
incisie bij hoogrisico patiënt

Beoordeel parameters
wekelijks aan de hand
van de behandeldoelen
Stap over
naar moderne
wondverbanden

Reconstructie:
- Huidvervanger
of Skin Graft

Stop of pas therapie
aan als doelen niet
worden behaald

Sluiten:
- direct/ flap/
huidvervanger/
skin graft

V.A.C. VERAFLO
CLEANSE CHOICE™
Dressing

Ja

4.a

- Verwijderen van dik
fibrineus exsudaat en beslag

Nee
Heeft de patiënt > 2 klinisch
relevante comorbiditeiten of is
de wond complex?

4.
Gebruik V.A.C.
VERAFLO™
Therapy tot
2 weken als
de wond niet
schoon is of om
granulatieweefsel
te stimuleren.

Definitie complexe wond:1
- Wonden waarbij revisie chirurgie
("second look") vereist is
- Geïnfecteerde diabetische voet
wonden
- Ischemie in wondbed
- Wonden gecompliceerd door invasieve
infectie of uitgebreide biofilm
- Wonden waarbij er weinig tot
geen vooruitgang in genezing is na
traditionele NPWT
- Wonden die niet eenvoudig te sluiten zijn
- Ernstige traumawonden
- Necrotiserende fasciitis
- Blootliggend of geïnfecteerd bot
(met of zonder traumadefect)
Reference: 1. Kim PJ, Attinger CE, Crist BD,
et al. Negative pressure wound therapy
with instillation: review of evidence and
recommendations Wounds-> Kim_2015_
Wounds (v1.0).

Nee

Nee

&/ or

Ja

3.
Is de wond < 13cm x
13cm en/ of <150ml
&/ of een wonddiepte
van <3 cm en/ of
mobiliteit vereist

1.
Beheer
wondvocht

Bij ontslag
naar huis om
therapie te
continueren

2.
V.A.C. VERAFLO™
Dressings

Stimuleer
granulatieweefsel

Nee

1. Karakteristieken: patiënt & wond. 1.a Aanbevolen wijze van debridement indien mogelijk.
2. Eerste keuze NPWT modaliteit. 3. Overgang van therapie. 4. Sluiten/ 4.a Beoordeel wond opnieuw

NB: Er bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie voor deze producten en therapieën. Raadpleeg een arts en de product instructies
voorafgaand aan gebruik. Dit document is bestemd voor zorgprofessionals.
Copyright 2020 3M. Alle rechten voorbehouden. 3M en andere getoonde merken zijn merken en/of geregistreerde merken. Ongeoorloofd gebruik verboden. PRA-PM-NL-00053 (06/20)

Beoordeel de
parameters wekelijks
aan de hand van de
behandeldoelen:
- > 40% afname
wondgrootte in 4
weken
- Voorbereiden
voor sluiten met
flap/ graft met
VAC Therapy als
versterking
- Of continueer
indien mogelijk tot
volledige granulatie/
epithelialisatie met
gebruik van moderne
wondverbanden
- Stop of pas therapie
aan indien doelen niet
worden behaald

