
WITTMANN PATCH™

Descrição
O Wittmann Patch é constituído por duas películas aderentes de material polimérico biocompatível.  Uma película é 
composta por velcro e a outra por uma parte aderente.  As duas películas aderem quando comprimidas uma contra a 
outra.  São necessárias forças de tracção tangenciais elevadas para separar as duas películas.  Os testes demonstraram  
que a separação das duas películas ocorreria apenas com forças superiores às que causariam rotura na fáscia normal, 
intacta ou suturada.  Separar a película superior da película inferior abre as duas películas para permitir o acesso à 
cavidade abdominal.
Indicações
Para união temporária de aberturas na parede abdominal quando a oclusão primária não é possível ou é necessário o 
acesso repetido à cavidade abdominal.
Contra-indicações
O Wittmann Patch não foi concebido nem se destina a ser utilizado como implante permanente.
Utilizações
As seguintes informações são fornecidas apenas para fins informativos.  Destinam-se a mostrar de que forma os 
cirurgiões que estudaram o dispositivo o utilizaram em várias aplicações.  Não pretendem substituir a forma como o 
cirurgião assistente opta por utilizar o dispositivo para uma aplicação em particular. 
O Wittmann Patch tem sido utilizado para tratar o aumento excessivo da pressão intra-abdominal, traumatismo 
abdominal, infecções intra-abdominais, pancreatite aguda com e sem infecção, isquemia intestinal, hemorragia intra-
abdominal traumática e não traumática, rotura de aneurismas aórticos abdominais e o “abdómen difícil de tratar” 
incluindo aderências múltiplas, fístulas entéricas, perda de fáscia e reparações fracassadas de hérnias com redes.  
Também tem sido utilizado no transplante de órgãos abdominais para promover a perfusão abdominal e tratar as 
complicações. 

Utilização Infecção
intra-abdominal

Necrose pancreática 
infectada

Hemoperitoneu/
Trauma

Abdómen
difícil 

de tratar

Todos os 
doentes

Número médio de dias tratado com 
Wittmann Patch 6,7 8,1 4,1 3,8 6,2

Número médio de aberturas com 
Wittmann Patch 4,7 6,1 2,6 3,0 4,4

Tempo médio (dias) entre entradas 
utilizando Wittmann Patch 1,5 1,3 1,6 1,2 1,5

Número médio de dispositivos
Wittmann Patch por doente 1,10 1,00 1,03 1,00 1,06

Avisos

APENAS PARA UTILIZAÇÃO NUm ÚNICO DOENTE
A lei federal dos E.U.A. restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante receita médica.  A utilização deste 
dispositivo não deve afectar, sob outros aspectos, o padrão de cuidados para o quadro clínico que está a ser tratado.  
O Wittmann Patch deve ser aberto, pelo menos, a cada 24 a 36 horas.  Não foram realizados estudos prospectivos 
controlados que apoiem a segurança e eficácia do dispositivo.
Reacções Adversas
Os doentes com traumatismo abdominal grave ou síndroma de compartimento abdominal apresentam uma elevada 
taxa de mortalidade. Deve ter-se a devida atenção independentemente de se usar ou não o Wittmann Patch.
Precauções 
Deve ser feita a monitorização contínua dos parâmetros clínicos conforme indicado. Se a pressão intra-abdominal 
exceder os limites clinicamente aceitáveis, o Wittmann Patch tem de ser aberto ou reajustado.
O Wittmann Patch requer uma utilização em consonância com as normas institucionais para doentes de cuidados 
críticos. As normas institucionais incluem normalmente, mas não se limitam a, monitorização do doente, controlo da 
dor e terapêutica antibiótica. 
A reutilização ou o reprocessamento do Wittmann Patch constitui um risco significativo de contaminação cruzada em 
termos de agentes microbiológicos, antigénios, toxinas ou substâncias químicas. O fabricante desconhece a existência 
de um método eficaz de limpeza e reesterilização do Wittmann Patch. Por conseguinte, o Wittmann Patch não deve 
ser reprocessado ou reutilizado.



WITTMANN PATCH™

Conteúdo
Uma película aderente de 20 cm x 40 cm e uma película com velcro de 10 cm 
x 40 cm.  O conteúdo está esterilizado, excepto se a embalagem estiver aberta 
ou danificada.
Instruções de Utilização
As duas películas do Wittmann Patch são colocadas sobre a incisão de modo 
a garantir que o material cobre completamente a mesma.  As películas são 
cortadas de acordo com o comprimento da incisão e separadas uma da outra.
Película aderente
A película aderente maior, “estriada” e com a parte posterior flexível é 
suturada com nó corrediço de fio de nylon à fáscia abdominal direita com o 
lado aderente “estriado” virado para fora.  A parte posterior cobre o epíploon 
e as vísceras.  A porção solta é cuidadosamente disposta por baixo da fáscia 
do lado contrário (Figura 1a).
Película com velcro
A película com velcro, mais pequena e rígida, é suturada na fáscia esquerda 
com nó corrediço de fio de nylon.  A parte posterior da película com velcro 
deve estar virada para fora (Figura 1b).
Oclusão
A oclusão é concluída pressionando suavemente a película com velcro sobre 
a película aderente e cortando as extremidades sobrepostas (Figura 1c).  é 
exercida uma ligeira pressão na película com velcro, o que ajuda a prevenir a 
retracção fascial e facilita a reaproximação assim que o aumento da pressão 
intra-abdominal abranda.
Protecção hipobárica para incisões
Em seguida, é aplicada uma Protecção Hipobárica para Incisões (PHI) 
(Figura 2) para cobrir a incisão e o Wittmann Patch de forma a ajudar a 
prevenir a contaminação depois do doente sair do bloco operatório.  A 
PHI também permite a destoxificação do líquido peritoneal que contém 
toxinas e citoquinas em excesso, bem como outras proteínas inflamatórias 
potencialmente nocivas.
A Protecção Hipobárica para Incisões é aplicada da seguinte forma:
1.  Cobre-se a incisão e o Wittmann Patch com compressas esterilizadas.
2. Um tubo de drenagem rígido, esterilizado, de 6 mm (diâmetro interno), 

com três orifícios laterais na ponta e cerca de 3 m de comprimento, é 
envolto na compressa pela extremidade que tem os orifícios.  A outra 
extremidade é ligada a uma bomba de aspiração.

3.  O local da incisão é depois coberto com um campo cirúrgico em plástico 
auto-adesivo, que adere à pele circundante.  Este sela hermeticamente a 
incisão abdominal e permite obter uma pressão ligeiramente negativa ou 
hipobárica. O tubo de drenagem DEVE ESTAR SEMPRE em aspiração 
contínua assim que o campo cirúrgico de plástico colar à pele.

4. é possível recolher o líquido peritoneal em excesso e substituir as perdas 
medidas.

Reabertura
Cada vez que é realizada nova laparotomia no bloco operatório, e depois da parede abdominal ser preparada e coberta 
com campos cirúrgicos para garantir a esterilidade, remove-se a protecção hipobárica para incisões (campo cirúrgico 
de plástico auto-adesivo, compressa e tubo de drenagem). A película com velcro é, então, separada da película 
aderente.  Ambas as películas são puxadas para trás sobre os rebordos da incisão, procedendo-se à exploração do 
abdómen.  Concluída a cirurgia, a película com velcro e a película aderente são novamente unidas.
Ao unir os rebordos fasciais através da película com velcro e da película aderente pode diminuir a largura da incisão 
abdominal. Diminuir a largura da incisão reaproxima os rebordos fasciais da incisão.  A película com velcro pode 
ser ainda mais cortada para permitir uma reaproximação progressiva adicional de ambos os rebordos fasciais até ser 
possível a sutura fascial final entre ambos os lados.  Finalmente, na última operação, as películas com velcro e aderente 
são removidas da fáscia e o abdómen é fechado suturando directamente os dois rebordos fasciais.

Figura 3  Reaproximação dos rebordos 
fasciais

Figura 1 a, b, c. (da esquerda para a 
direita)

Figura 2  Secção transversal do 
abdómen com Protecção Hipobárica 

para Incisões




