
WITTMANN PATCH™

Opis
Wittmann Patch składa się z dwóch przylegających płatów biokompatybilnego materiału polimerycznego.  Jeden płat 
posiada mikro-haczyki, a drugi pętelki.  Po przyciśnięciu dwa płaty przylegają do siebie.  Do rozdzielenia dwóch 
płatów konieczne są wysokie styczne siły ścinające.  Testy wykazały, że dwa płaty można rozdzielić tylko przy użyciu 
siły większej niż ta, która rozerwałaby  prawidłową, nienaruszoną lub zszytą powięź.  Oderwanie górnego płata od 
niższego otwiera dwa płaty, aby umożliwić wejście do jamy brzusznej.
Wskazania
Do tymczasowego pomostowania otwarcia ściany jamy brzusznej, w sytuacjach gdy pierwotne zamknięcie jest 
niemożliwe i/lub konieczny jest wielokrotny dostęp brzuszny.
Przeciwwskazania
Wittmann Patch nie jest zaprojektowana ani przeznaczona do stosowania jako stały implant.
Zastosowania
Poniższe informacje podane są wyłącznie w celach informacyjnych.  Ich celem jest przedstawienie jak chirurdzy, 
którzy pracowali z urządzeniem, stosowali je w różnych aplikacjach.  Nie mogą one zastąpić sposobu, w jaki chirurg 
zamierza zastosować urządzenie w konkretnym przypadku.
Wittmann Patch była stosowana w leczeniu nadmiernie zwiększonego ciśnienia wewnątrzbrzusznego, urazów 
brzusznych, infekcji wewnątrzbrzusznych, ostrego zapalenia trzustki z infekcją i bez niej, niedokrwienia jelita, 
urazowego i nieurazowego krwawienia wewnątrzbrzusznego, pękniętych tętniaków aorty brzusznej i “trudnych 
do leczenia chorób jamy brzusznej”, w tym między innymi wielokrotnych zrostów, przetok jelitowych, naruszenia 
powięzi i nieudanych operacji przepukliny z zastosowaniem siatki.  Była ona również stosowana w przeszczepach 
narządów jamy brzusznej, aby ułatwić perfuzję w jamie brzusznej i w leczeniu powikłań. 
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Średnia liczba dni leczenia z zastosowaniem  
Wittmann Patch 6,7 8,1 4,1 3,8 6,2

Średnia liczba otwarć z zastosowaniem  
Wittmann Patch 4,7 6,1 2,6 3,0 4,4

Średni czas (dni) pomiędzy uzyskaniem 
dostępu (wejściem) z zastosowaniem  
Wittmann Patch

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

Średnia liczba zastosowanych Wittmann  
Patch na jednego pacjenta 1,10 1,00 1,03 1,00 1,06

Ostrzeżenia:

WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA U JEDNEGO PACJENTA
Zgodnie z prawem federalnym urządzenie to może być sprzedawane wyłącznie lekarzom i na ich zamówienie.  
Zastosowanie niniejszego urządzenia nie powinno w żaden sposób wpłynąć na standard opieki stosowany w leczeniu 
danego schorzenia.  Wittmann Patch powinna być otwierana przynajmniej raz na 24 do 36 godzin.  Nie przeprowadzono 
prospektywnych badań kontrolowanych, które potwierdziłyby skuteczność i bezpieczeństwo urządzenia.
Reakcje niepożądane
Pacjentów z ciężkimi urazami brzucha oraz z zespołem komory brzusznej charakteryzuje wysoki wskaźnik zejść 
śmiertelnych. Konieczna jest daleko posunięta ostrożność bez względu na stosowanie/niestosowanie zestawu 
Wittmann Patch.
Środki ostrożności
Należy monitorować ciśnienie wewnątrzbrzuszne.  Jeśli ciśnienie wewnątrzbrzuszne wzrośnie do lub powyżej 
dopuszczalnych limitów klinicznych, należy otworzyć Wittmann Patch i ponownie dopasować ją, tak aby bezpiecznie 
dostosować ją do zwiększonego ciśnienia wewnątrzbrzusznego.
Łatę Wittmanna należy stosować u pacjentów poddawanych intensywnej terapii, zgodnie ze standardami 
obowiązującymi w danej instytucji. Standardy takie najczęściej obejmują między innymi monitorowanie pacjenta, 
kontrolę bólu i antybiotykoterapię.
Ponowne zastosowanie lub przetworzenie łaty Wittmanna stwarza znaczące ryzyko skażenia krzyżowego wywołanego 
mikroorganizmami, antygenami, toksynami lub substancjami chemicznymi. Wytwórcy nie jest znana skuteczna 
metoda czyszczenia i ponownej sterylizacji łaty Wittmanna. W związku z tym łaty Wittmanna nie należy ponownie 
przetwarzać lub stosować.



WITTMANN PATCH™

Zawartość
Jeden płat z pętelkami o wymiarze 20cm x 40cm i jeden płat z haczykami o 
wymiarze 10cm x 40cm.  Zawartość jest jałowa, o ile załączone opakowanie 
nie zostało otwarte lub uszkodzone.
Instrukcja stosowania
Dwa płaty Wittmann Patch  umieszczane są na górze rany, tak aby materiał 
zakrywał całe nacięcie.  Płaty są przycinane do długości nacięcia, a następnie 
rozdzielane.
Płat z pętelkami
Większy, “postrzępiony”, płat z elastyczną osłoną i z pętelkami jest 
przyszywany szwem ciągłym typu 0-loop nylon do prawej powięzi jamy 
brzusznej z “postrzępioną” stroną z pętelkami zwróconą na zewnątrz.  
Osłona zakrywa sieć i wnętrzności.  Wolna część jest delikatnie wsuwana 
pod przeciwną powięź (Ryc. 1a).
Płat z haczykami
Mniejszy, sztywniejszy płat z haczykami jest przyszywany do lewej powięzi 
szwem typu 0-loop nylon.  Osłona płatu z haczykami musi być zwrócona na 
zewnątrz (Ryc. 1b).
Zamknięcie
Zamknięcia dokonuje się poprzez delikatne przyciśnięcie płatu z haczykami 
do płatu z pętelkami i przycięcie zachodzących na siebie krawędzi (Ryc. 1c).  
Płat z haczykami zapewnia niewielkie napięcie, które pomaga zapobiegać 
retrakcji powięzi i ułatwia ponowne zbliżenie po ustąpieniu zwiększonego 
ciśnienia wewnątrzbrzusznego.
Hipobaryczna osłona rany
Następnie zakładana jest hipobaryczna osłona rany (ang. Hypobaric Wound 
Shield (HWS)) (Ryc. 2) w celu zakrycia rany i Wittmann Patch, aby zapobiec 
jej zanieczyszczeniu, po tym jak pacjent opuści salę operacyjną.  HWS 
pozwala również na detoksykację płynu otrzewnowego, który zawiera 
toksyny, nadmierną ilość cytokin i inne potencjalnie szkodliwe proteiny 
zapalne.
Hipobaryczna osłona rany jest zakładana w następujący sposób:
1.  Rana i Wittmann Patch są zakrywane sterylną gazą.
2. Sterylny 6 mm (średnica wewnętrzna) sztywny dren z trzema otworami 

na końcu, o długości 3 metrów (10 stóp) jest zawijany w gazę na końcu z 
otworami.  Drugi koniec jest dołączany do pompy ssącej.

3.  Miejsce rany jest następnie zakrywane samoprzylepną, plastikową serwetą, 
przylegającą do otaczającej skóry.  Zapewnia to hermetyczną zasłonę rany 
brzusznej i niewielkie podciśnienie lub ciśnienie hipobaryczne.  Kiedy 
plastikowa serweta przyklei się do skóry, ssanie w drenie MUSI CAŁY 
CZAS pozostać włączone.

4.  Nadmiar płynu otrzewnowego można zebrać, a zmierzony ubytek - 
wyrównać.

Ponowne otwarcie
Podczas każdego ponownego zabiegu laparotomii na sali operacyjnej, hipobaryczna osłona rany (plastikowa, 
samoprzylepna serweta, gaza i dren) jest usuwana po opracowaniu i zasłonięciu serwetą ściany jamy brzusznej, w celu 
zapewnienia sterylności.  Płat z haczykami jest następnie odrywany od płatu z pętelkami.  Oba płaty są odwijane 
na brzegi rany, co umożliwia zbadanie jamy brzucha.  Po zakończeniu operacji, płaty z haczykami i pętelkami są 
ponownie mocowane.  
Ściągnięcie krawędzi powięzi poprzez płat z haczykami i pętelkami może zmniejszyć szerokość rany brzusznej.  
Zmniejszenie szerokości rany powoduje zbliżenie krawędzi powięzi.  Płat z haczykami można nadal przycinać, aby 
zapewnić stałe zbliżanie obu krawędzi powięzi, do chwili gdy możliwe będzie założenie ostatecznego szwu powięzi 
pomiędzy dwoma stronami.  Następnie, podczas ostatniej operacji, płaty z haczykami i pętelkami usuwane są z 
powięzi, a jama brzuszna jest zamykana poprzez bezpośrednie zszycie dwóch brzegów powięzi.

Ryc. 3  Ponowne zbliżenie krawędzi 
powięzi

Ryc. 1 a, b, c. (od lewej do prawej)

Ryc. 2  Przekrój poprzeczny brzucha z 
hipobaryczną osłoną rany




