
WITTMANN PATCH™

Περιγραφή
Το επίθεμα Wittmann Patch αποτελείται από δύο προσκολλούμενα φύλλα από βιοσυμβατό πολυμερές υλικό. 
Το ένα φύλλο αποτελείται από μικροάγκιστρα και το άλλο από βρόχους. Τα δύο φύλλα προσκολλώνται 
το ένα στο άλλο όταν συμπιέζονται μαζί. Απαιτούνται υψηλές εφαπτόμενες δυνάμεις διάτμησης για το 
διαχωρισμό των δύο φύλλων. Οι δοκιμές κατέδειξαν ότι διαχωρισμός των δύο φύλλων πραγματοποιείται 
μόνο με δυνάμεις ισχυρότερες από αυτές που θα προκαλούσαν διάρρηξη φυσιολογικής, ακέραιης 
περιτονίας ή περιτονίας που έχει συρραφεί.  Η αποκόλληση του επάνω φύλλου από το κάτω φύλλο ανοίγει 
τα δύο φύλλα προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στην κοιλιακή κοιλότητα.
Ενδείξεις
Για προσωρινή γεφύρωση των ανοιγμάτων του κοιλιακού τοιχώματος όπου δεν είναι δυνατή η πρωτογενής 
σύγκλειση ή / και απαιτούνται επανειλημμένες είσοδοι στην κοιλιακή χώρα. 
Αντενδείξεις
Το επίθεμα Wittmann Patch δεν έχει σχεδιαστεί και δεν προορίζεται για χρήση ως μόνιμο εμφύτευμα.
Χρήσεις
Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Προορίζονται να δείξουν τον 
τρόπο με τον οποίο οι χειρουργοί, οι οποίοι μελέτησαν τη συσκευή, τη χρησιμοποίησαν σε διάφορες 
εφαρμογές. Δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τον τρόπο με τον οποίο ο θεράπων χειρουργός επιλέγει 
να τη χρησιμοποιήσει για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.
Το επίθεμα Wittmann Patch έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση υπερβολικά αυξημένης ενδοκοιλιακής 
πίεσης, κοιλιακού τραύματος, ενδοκοιλιακών λοιμώξεων, οξείας παγκρεατίτιδας με και χωρίς 
λοίμωξη, ισχαιμίας εντέρου, ενδοκοιλιακής αιμορραγίας τραυματικής και μη τραυματικής αιτιολογίας, 
ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής που έχουν ραγεί και «κοιλίας που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί» 
συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών συμφύσεων, εντερικών συριγγίων, απώλειας περιτονίας και 
αποτυχημένων αποκαταστάσεων κήλης με πλέγματα. Έχει χρησιμοποιηθεί επίσης σε μεταμόσχευση 
κοιλιακών οργάνων για την ενίσχυση κοιλιακής αιμάτωσης και την αντιμετώπιση επιπλοκών. 

Χρήση
Ενδοκοιλιακή 

λοίμωξη

Λοιμώδης 
παγκρεατική 

νέκρωση

Αιμο-
περιτόναιο/ 

τραύμα

Κοιλία που είναι 
δύσκολο να 

αντιμετωπιστεί

Όλοι οι 
ασθενείς

Μέσος αριθμός ημερών 
αντιμετώπισης με 
επίθεμα Wittmann Patch

6,7 8,1 4,1 3,8 6,2

Μέσος αριθμός 
ανοιγμάτων με επίθεμα 
Wittmann Patch

4,7 6,1 2,6 3,0 4,4

Μέσος χρόνος (ημέρες) 
μεταξύ εισόδων με χρήση 
επιθέματος Wittmann 
Patch

1,5 1,3 1,6 1,2 1,5

Μέσος αριθμός 
επιθεμάτων Wittmann 
Patch ανά ασθενή

1,10 1,00 1,03 1,00 1,06

Προειδοποιήσεις

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΑΣΘΕΝΗ
Η ομοσπονδιακή νομοθεσία περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής σε, από ή κατόπιν εντολής ιατρού. 
Η χρήση αυτής της συσκευής δεν θα πρέπει να επηρεάζει με άλλον τρόπο την τυπική περίθαλψη για 
την κατάσταση η οποία υποβάλλεται σε θεραπεία. Το επίθεμα Wittmann Patch θα πρέπει να ανοίγεται 
τουλάχιστον μία φορά κάθε 24 έως 36 ώρες. Δεν υπάρχουν προοπτικές ελεγχόμενες μελέτες για την 
υποστήριξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της συσκευής.
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
Ασθενείς με σοβαρό κοιλιακό τραύμα και σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος έχουν υψηλό ποσοστό 
θνησιμότητας. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιείται επίθεμα Wittmann Patch 
ή όχι. 
Προφυλάξεις
Θα πρέπει να πραγματοποιείται συνεχής παρακολούθηση των κλινικών παραμέτρων όπως υποδεικνύεται. 
Εάν η ενδοκοιλιακή πίεση υπερβεί τα αποδεκτά κλινικά όρια, το επίθεμα Wittmann Patch πρέπει να ανοιχτεί 
ή να αναπροσαρμοστεί.
Για τη χρήση του Wittmann Patch απαιτείται η συμμόρφωση με τα πρότυπα του ιδρύματος για ασθενείς που 
βρίσκονται σε εντατική θεραπεία. Στα πρότυπα του ιδρύματος τυπικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 
παρακολούθηση των ασθενών, ο έλεγχος του άλγους και η αντιβιοτική θεραπεία.
Η επαναχρησιμοποίηση ή η επανεπεξεργασία του Wittmann Patch ενέχει σημαντικό κίνδυνο διασταυρούμενης 
μόλυνσης όσον αφορά στους μικροβιολογικούς παράγοντες, τα αντιγόνα, τις τοξίνες ή τις χημικές ουσίες. 
Ο κατασκευαστής δεν γνωρίζει κάποια αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού και επαναποστείρωσης του 
Wittmann Patch. Συνεπώς, το Wittmann Patch δεν πρέπει να υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία ούτε να 
επαναχρησιμοποιείται.



WITTMANN PATCH™

Περιεχόμενο
Ένα φύλλο 20 cm x 40 cm με βρόχους και ένα φύλλο 10 cm x 40 cm 
με άγκιστρα. Το περιεχόμενο είναι στείρο εκτός εάν η εσώκλειστη 
συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά.
Οδηγίες χρήσης
Τα δύο φύλλα του επιθέματος Wittmann Patch τοποθετούνται επάνω 
στο τραύμα για να διασφαλιστεί ότι το υλικό καλύπτει ολόκληρη την 
τομή. Τα φύλλα περικόπτονται στο μήκος της τομής και διαχωρίζονται 
το ένα από το άλλο.
Φύλλο με βρόχους
Το μεγαλύτερο, «χνουδωτό» φύλλο με βρόχους και εύκαμπτη ενίσχυση 
συρράπτεται με συνεχές ράμμα βρόχου από νάιλον αρ. 0 στη δεξιά 
κοιλιακή περιτονία με τη «χνουδωτή» πλευρά με τους βρόχους να 
είναι στραμμένη προς τα έξω. Η ενίσχυση καλύπτει το επίπλουν και 
τα σπλάχνα. Το ελεύθερο μέρος σύρεται με ήπιες κινήσεις κάτω από 
την αντίπλευρη περιτονία (Σχήμα 1α).
Φύλλο με άγκιστρα
Το πιο μικρό, πιο άκαμπτο φύλλο με άγκιστρα συρράπτεται στην 
αριστερή περιτονία με συνεχές ράμμα βρόχου από νάιλον αρ. 0. Η 
ενίσχυση του φύλλου με άγκιστρα πρέπει να είναι στραμμένη προς 
τα έξω (Σχήμα 1β).
Σύγκλειση
Η σύγκλειση ολοκληρώνεται πιέζοντας με ήπιες κινήσεις το 
φύλλο με άγκιστρα στο φύλλο με βρόχους και περικόπτοντας τα 
αλληλοεπικαλυπτόμενα άκρα (Σχήμα 1γ). Ασκείται ήπια τάση 
μέσω του φύλλου με άγκιστρα, η οποία βοηθά στην αποτροπή της 
συστολής της περιτονίας και διευκολύνει την επανασυμπλησίαση 
όταν υποχωρήσει η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση.
Υποβαρικό προστατευτικό κάλυμμα τραύματος
Στη συνέχεια, εφαρμόζεται υποβαρικό προστατευτικό κάλυμμα 
τραύματος (Hypobaric Wound Shield, HWS) (Σχήμα 2) για την κάλυψη του 
τραύματος και του επιθέματος Wittmann Patch για την υποβοήθηση 
της αποτροπής μόλυνσης αφότου ο ασθενής αποχωρήσει από την 
αίθουσα χειρουργείου. Το HWS επιτρέπει επίσης την αποτοξίνωση 
του περιτοναϊκού υγρού που περιέχει τοξίνες και μεγάλη ποσότητα 
κυτοκινών και άλλων δυνητικά επιβλαβών φλεγμονωδών πρωτεϊνών.
Το υποβαρικό προστατευτικό κάλυμμα τραύματος εφαρμόζεται ως 
εξής:
1. Εφαρμόζεται στείρα γάζα για την κάλυψη του τραύματος και του 

επιθέματος Wittmann Patch.
2. Στο άκρο με τις οπές της γάζας, περιτυλίσσεται μια στείρα 

άκαμπτη παροχέτευση 6 mm (εσωτερική διάμετρος), μήκους 304,8 
cm, η οποία φέρει τρεις πλευρικές οπές στο άκρο της. Το άλλο 
άκρο προσαρτάται σε αντλία αναρρόφησης.

3. Το σημείο του τραύματος καλύπτεται, στη συνέχεια, με αυτοκόλλητο 
πλαστικό οθόνιο, το οποίο προσκολλάται στο περιβάλλον δέρμα. 
Αυτό σφραγίζει ερμητικά το κοιλιακό τραύμα και επιτρέπει την 
εφαρμογή ελαφρώς αρνητικής ή υποβαρικής πίεσης. Ο σωλήνας 
της παροχέτευσης ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ να βρίσκεται υπό αδιάλειπτη 
αναρρόφηση μετά την προσκόλληση του πλαστικού οθονίου στο 
δέρμα.

4. Μπορεί να γίνει συλλογή της περίσσειας περιτοναϊκού υγρού και 
να αντικατασταθούν οι μετρηθείσες απώλειες.

Εκ νέου άνοιγμα
Σε κάθε επαναληπτική λαπαροτομή στην αίθουσα χειρουργείου, μετά την προετοιμασία και την κάλυψη του 
κοιλιακού τοιχώματος με οθόνια, αφαιρείται το υποβαρικό προστατευτικό κάλυμμα τραύματος (πλαστικό 
αυτοκόλλητο οθόνιο, γάζα και σωλήνας παροχέτευσης) για να διασφαλιστεί η στειρότητα. Το φύλλο με 
άγκιστρα στη συνέχεια αποκολλάται από το φύλλο με βρόχους. Και τα δύο φύλλα αναδιπλώνονται πάνω 
από τα άκρα του τραύματος και γίνεται διερεύνηση της κοιλίας. Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, 
στερεώνονται εκ νέου τα φύλλα με βρόχους και με άγκιστρα. 
Η συμπλησίαση των άκρων της περιτονίας μέσω των φύλλων με άγκιστρα και με βρόχους ενδέχεται 
να μειώσει το πλάτος του κοιλιακού τραύματος. Η μείωση του πλάτους του τραύματος συμπλησιάζει 
περισσότερο τα άκρα του τραύματος της περιτονίας. Το φύλλο με άγκιστρα μπορεί να περικοπεί περαιτέρω 
για να επιτρέψει την επιπλέον προοδευτική επανασυμπλησίαση και των δύο άκρων της περιτονίας μέχρι 
να είναι δυνατή η τελική συρραφή της περιτονίας μεταξύ και των δύο πλευρών. Στη συνέχεια, κατά την 
τελευταία επέμβαση, τα φύλλα με άγκιστρα και βρόχους αφαιρούνται από την περιτονία και η κοιλία 
συγκλείεται με άμεση συρραφή των δύο ορίων της περιτονίας.

Σχήμα 3 Επανασυμπλησίαση των 
άκρων της περιτονίας

Σχήμα 1 α, β, γ (από αριστερά προς 
δεξιά)

Σχήμα 2 Εγκάρσια διατομή της κοιλίας 
με υποβαρικό προστατευτικό




