
WITTMANN PATCH™

Beschrijving
De Wittmann Patch bestaat uit twee kleefstroken van biocompatibel polymeer materiaal. De ene strook is gemaakt van 
microhaakjes en de andere van lusjes. Wanneer de stroken tegen elkaar worden gedrukt, blijven ze aan elkaar kleven. 
voor het scheiden van de twee stroken is een forse tangentiële kracht nodig. Onderzoek heeft aangetoond dat de twee 
stroken alleen van elkaar kunnen worden losgetrokken door een kracht groter dan de trekkracht die benodigd is voor 
het uiteenscheuren van normaal intact of gehecht bindweefsel. Door de bovenste strook van de onderste los te trekken 
worden de beide stroken geopend, zodat toegang tot de buikholte mogelijk wordt.
Indicaties
voor het tijdelijk overbruggen van openingen in de buikwand wanneer primaire sluiting niet mogelijk is en/of wanneer 
herhaaldelijk toegang tot de buikholte moet worden verkregen.
Contra-indicaties
De Wittmann Patch is niet gemaakt of bedoeld voor toepassing als permanent implantaat.
Gebruikstoepassingen
De onderstaande gegevens zijn uitsluitend voor informatiedoeleinden bedoeld. De bedoeling hiervan is te laten zien 
op welke manieren in uiteenlopende toepassingen van het hulpmiddel gebruik is gemaakt door chirurgen die het 
hulpmiddel hebben onderzocht. met deze informatie wordt niet beoogd de plaats in te nemen van de manier waarop 
een behandelend chirurg een bepaalde toepassing wenst uit te voeren.
van de Wittmann Patch is gebruik gemaakt voor het behandelen van overmatig verhoogde intra-abdominale druk, 
abdominaal trauma, intra-abdominale infecties, acute pancreatitis met en zonder infectie, darmischemie, traumatische 
en niet-traumatische intra-abdominale bloeding, geruptureerde buikaorta-aneurysma’s en moeilijk behandelbare 
buikaandoeningen, zoals meervoudige adhesievorming, darmfistels, bindweefselverlies en mislukte herniareparaties 
met meshimplantaat. Ook is de Wittmann Patch bij transplantatie van buikorganen gebruikt voor het ondersteunen van 
buikperfusie en voor het behandelen van complicaties. 

   Toepassing Intra-abdominale 
infectie

Geïnfecteerde 
pancreas-necrose

Hemo-peritoneum/
Trauma
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Gemiddeld aantal dagen 
behandeling met Wittmann Patch 6,7 8,1 4,1 3,8 6,2

Gemiddeld aantal openingen met 
Wittmann Patch 4,7 6,1 2,6 3,0 4,4

Gemiddeld tijdsverloop (dagen) 
tussen toegangs-interventies met 
Wittmann Patch

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

Gemiddeld aantal Wittmann 
patches per patiënt 1,10 1,00 1,03 1,00 1,06

Waarschuwingen

vOOR EENmALIG GEBRUIK
Krachtens de federale wetgeving (vS) mag dit hulpmiddel slechts door of in opdracht van een arts worden verkocht. 
Het gebruik van dit hulpmiddel dient niet op andere dan de beschreven wijze invloed uit te oefenen op de standaardzorg 
voor de aandoening die wordt behandeld. De Wittmann Patch moet ten minste eenmaal per 24 tot 36 uur worden 
geopend. voor het vaststellen van de veiligheid en effectiviteit van het hulpmiddel zijn geen prospectieve gecontroleerde 
onderzoeken uitgevoerd.
Bijwerkingen 
Bij patiënten met ernstig buiktrauma en abdominaal compartimentsyndroom is de mortaliteitsfrequentie hoog. 
Ongeacht of bij de behandeling gebruik wordt gemaakt van de Wittmann Patch, moet met grote omzichtigheid te werk 
worden gegaan. 
Voorzorgsmaatregelen
De als zodanig geïndiceerde klinische parameters moeten voortdurend worden bewaakt. Als de intra-abdominale druk 
de grenzen van klinische aanvaardbaarheid overschrijdt, moet de Wittmann Patch worden geopend en/of bijgesteld.
De Wittmann Patch moet worden gebruikt volgens de institutionele standaarden voor patiënten op de afdeling Critical 
Care. Institutionele standaarden omvatten normaal het volgende, zonder daartoe echter beperkt te zijn: patiëntbewaking, 
pijncontrole en behandeling met antibiotica.
Hergebruik of opnieuw verwerken van Wittmann Patches brengt een significant gevaar op kruisbesmetting met zich 
mee, meer bepaald op het vlak van microbiologische agentia, antigenen, toxinen of werkzame stoffen. De fabrikant is 
niet op de hoogte van een efficiënte manier om Wittmann Patches te reinigen en opnieuw te steriliseren. Daarom mag 
een Wittmann Patch niet worden hergebruikt of opnieuw verwerkt.



WITTMANN PATCH™

Inhoud
Een lusjesstrook, 20 x 40 cm, en een haakjesstrook, 10 x 40 cm. De inhoud is 
steriel, tenzij de binnenverpakking geopend of beschadigd is.
Gebruiksaanwijzing
Leg de beide stroken van de Wittmann Patch op de wond, zodanig dat het 
materiaal de gehele incisie afdekt. Knip de stroken af op de lengte van de 
incisie en scheid de stroken van elkaar.
Lusjesstrook
Hecht de lusjesstrook, die groter en “donzig” is en die een buigzame voering 
heeft, met een doorlopende nylon lus maat 0 aan het buikbindweefsel rechts, 
met de “donzige” zijde met lusjes naar buiten gericht. De voering bedekt de 
buikvliesplooi en de ingewanden. voer het losliggende gedeelte voorzichtig 
onder het tegenoverliggende bindweefsel (Afbeelding 1a).
Haakjesstrook
Hecht de haakjesstrook, die kleiner en minder buigzaam is, met een 
doorlopende nylon lus maat 0 aan het buikbindweefsel links. De voering van 
de haakjesstrook moet naar buiten zijn gericht (Afbeelding 1b).
Sluiting
voltooi het sluiten door de haakjesstrook voorzichtig tegen de lusjesstrook 
te drukken en de overlappende randen af te knippen (Afbeelding 1c). Oefen 
via de haakjesstrook lichte druk uit. mede hierdoor wordt terugtrekking van 
bindweefsel voorkomen en wordt het herbenaderen na het verminderen van 
de aanvankelijk verhoogde intra-abdominale druk vergemakkelijkt.
Hypo-Pack
Dek de wond en de Wittmann Patch af met een Hypo-Pack (Afbeelding 
2), ter voorkoming van besmetting nadat de patiënt de operatiekamer heeft 
verlaten. De Hypo-Pack zorgt ook voor detoxificatie van peritoneumvloeistof 
die besmet is met toxinen, een overmaat aan cytokinen en andere mogelijk 
schadelijke ontstekingbevorderende eiwitten.
De Hypo-Pack wordt als volgt aangebracht:
1. Dek de wond en de Wittmann Patch af met een steriel gaasje.
2. Wikkel het gaasje om een 3 meter lange steriele stijve drain met een 

binnendiameter van 6 mm met drie zijgaatjes aan het uiteinde, zodanig 
dat het uiteinde met de gaatjes zich in het gaasje bevindt. Sluit het andere 
uiteinde aan op een zuigpomp.

3. Dek vervolgens het wondgebied af met een zelfklevende kunststof 
operatiedoek, en plak deze op de huid rondom de wond. Hierdoor 
wordt de buikwond luchtdicht afgesloten en kan een lichte negatieve of 
hypobarische druk worden toegepast. De drainbuis MOET ALTIJD 
ononderbroken op de afzuiging aangesloten blijven nadat de kunststof 
operatiedoek op de huid is vastgekleefd.

4. Overtollige peritoneumvloeistof kan worden afgenomen en het 
vloeistofverlies dat wordt gemeten kan worden vervangen.

Heropenen
Bij elke herhaling van de laparotomische interventie in de operatiekamer moet de Hypo-Pack (kunststof zelfklevende 
operatiedoek, gaas en drainbuis) worden verwijderd nadat de buikwand is geprepareerd en afgedekt, zodat de steriliteit 
gewaarborgd blijft. Trek de haakjesstrook vervolgens los van de lusjesstrook. vouw de beide stroken over de 
wondranden terug en onderzoek de buik. Bevestig de lusjes- en de haakjesstrook na voltooiing van de operatie weer. 
De breedte van de buikwond kan worden verminderd door het samentrekken van de bindweefselranden met behulp 
van de haakjesstrook en de lusjesstrook. Door vermindering van de wondbreedte worden de bindweefselwondranden 
dichter bij elkaar gebracht. De haakjesstrook kan verder worden afgeknipt om verdere progressieve herbenadering van 
de beide bindweefselranden te realiseren totdat de uiteindelijke hechting van beide zijden van het bindweefsel mogelijk 
wordt. Bij de laatste operatie worden de haakjesstrook en de lusjesstrook van het bindweefsel uiteindelijk verwijderd en 
wordt de buikholte gesloten door rechtstreekse aaneenhechting van de beide bindweefselranden.

Afbeelding 3  Herbenadering van de 
bindweefselranden

Afbeelding 1 a, b, c. (van links naar 
rechts)

Afbeelding 2  Dwarsdoorsnede van de 
buik met Hypo-Pack




