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Doel
Het doel van dit onderzoek was het evalueren en vergelijken van de effectiviteit van gewone zoutoplossing en een antiseptische oplossing,
0,1% polyhexanide plus 0,1% betaïne (PHMB) als instillatieoplossingen bij negatieve-druktherapie met instillatie (NPWT; V.A.C.ULTA™
Negative Pressure Wound Therapy System met V.A.C. VERAFLO™ Instillation) voor de aanvullende behandeling van geïnfecteerde wonden.

Methoden
ONDERZOEKSOPZET
• Prospectief, gerandomiseerd onderzoek naar effectiviteit.
POPULATIE
• Patiënten met geïnfecteerde wonden die chirurgisch debridement ondergaan in de operatiekamer werden voor het onderzoek
aangemeld en vóór de eerste operatie werd men gerandomiseerd.
• Randomisering: er werd een 1:1-toewijzingsregeling gebruikt.
BEHANDELING
• Patiënten ontvingen NPWTi-d met ofwel normale zoutoplossing (isotone zoutoplossing 0,9%) of PHMB (0,1% polyhexanide plus
0,1% betaïne) geïnstilleerd gedurende 20 minuten, gevolgd door 2 uur NPWT.
PRIMAIRE RESULTATEN
• Aantal bezoeken voor operatie, opnameduur ziekenhuis, tijd tot laatste chirurgische ingreep verhouding van gesloten of afgedekte
wonden en verhouding in wonden die bij opvolging na 30 dagen gesloten of afgedekt bleven.
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Resultaten

• In de 'intention-to-treat' (intentie van behandeling) en volgens de protocolanalyse lieten patiënten die werden behandeld met
normale zoutoplossing een significante afname zien van de tijd tot de laatste chirurgische ingreep in vergelijking met de
PHMB-groep.
• Er waren geen significante verschillen tussen het aantal bezoeken voor operatie, opnameduur ziekenhuis, verhouding van gesloten of
afgedekte wonden en de verhouding in wonden die bij opvolging na 30 dagen gesloten of afgedekt bleven.

Discussie

• De gegevens suggereren dat de keuze voor de instillatieoplossing niet kritisch hoeft te zijn voor het slagen of mislukken van
aanvullende behandeling van geïnfecteerde wonden.

Conclusie
• Normale zoutoplossing kan, bij gebruik als instillatieoplossing bij NPWT, net zo effectief zijn als 0,1% polyhexanide plus 0,1% betaïne
(PHMB) voor een positief resultaat bij geïnfecteerde wonden.
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