
WITTMANN PATCH™

Beskrivning
En Wittmann Patch består av två självhäftande ark av biokompatibelt termoplastmaterial.  Det ena arket består av 
mikrohakar och det andra av slyngor.  De två arken fäster vid varandra när de trycks ihop.  Stor tangentiell skärande 
kraft krävs för att dela de två arken.  Tester har visat att de två arken endast kan skiljas åt om man använder större 
krafter än vad som skulle krävas för att dra sönder normal, intakt eller suturerad fascia.  Om man drar loss det övre 
arket från det nedre öppnas de två arken så att man får åtkomst till bukhålan.
Indikationer
För tillfällig överbryggning av öppningar i bukväggen där primär förslutning inte kan ske och/eller då man behöver gå 
in i buken upprepade gånger.
Kontraindikationer
En Wittmann Patch är inte konstruerad eller avsedd att användas som ett permanent implantat.
Användningsområden
Följande information ges endast i informativt syfte.  Den är avsedd att visa hur kirurger, som studerat enheten, använt 
den för olika ändamål.  Den är inte avsedd att ersätta det sätt på vilket ansvarig kirurg väljer att använda den för ett 
visst ändamål.
Wittmann Patch har använts för att behandla för snabbt ökat tryck i bukhålan, trauma i buken, infektioner i bukhålan, 
akut pankreatit med och utan infektion, tarmischemi, blödning i buken med och utan trauma, brustna aneurysmer 
i bukaorta och “svårbehandlad mage” exempelvis vid flera sammanväxningar, enterala fistlar, fasciaförlust och 
misslyckade nätreparationer av bråck.  Den har även använts vid organtransplantation i buken för att förbättra 
genomblödningen och behandla komplikationer. 

Användning Infektion i 
buken

Infekterad 
pankreanekros

Hemo-peritoneum/
trauma

Svårbehandlad
mage

Alla 
patienter

Genomsnittligt antal dagar 
behandling med Wittmann Patch 6,7 8,1 4,1 3,8 6,2

Genomsnittligt antal öppningar 
med Wittmann Patch 4,7 6,1 2,6 3,0 4,4

Genomsnittlig tid (dagar) mellan 
ingångar med Wittmann Patch 1,5 1,3 1,6 1,2 1,5

Genomsnittligt antal Wittmann 
Patcher per patient 1,10 1,00 1,03 1,00 1,06

Varningar

ENDAST FÖR ANvÄNDNING PÅ EN PATIENT
Enligt federal lag får denna produkt endast säljas av läkare eller på läkares ordination.  Användning av denna enhet 
får inte på annat sätt påverka vårdkvaliteten för den sjukdom som behandlas.  En Wittmann Patch ska öppnas minst en 
gång var 24:e till 36:e timme.  Inga prospektiva kontrollerade studier har gjorts för att få stöd för att enheten är säker 
och effektiv.
Biverkningar 
Patienter med allvarligt buktrauma och bukhålesyndrom har hög dödlighet.  Yttersta försiktighet krävs oavsett om en 
Wittmann Patch används eller inte.  
Försiktighetsåtgärder
Kontinuerlig övervakning av kliniska värden ska ske efter behov.  Om trycket i bukhålan överstiger acceptabla kliniska 
gränsvärden måste Wittmann Patchen öppnas och/eller återjusteras.
Wittmann Patchen måste användas i enlighet med institutionens standarder för intensivvårdspatienter. Institutionens 
standarder innefattar normalt, men är inte begränsade till, patientövervakning, smärtlindring and antibiotikabehandling. 
Återanvändning eller återbearbetning av Wittmann Patchen innebär allvarliga risker för korskontaminering genom 
mikrobiologiska ämnen, antigener, toxiner eller kemiska substanser. Tillverkaren känner inte till någon effektiv 
metod för rengöring och resterilisering av Wittmann Patchen. Därför får Wittmann Patchen inte återbearbetas eller 
återanvändas.
Innehåll
Ett 20 x 40 cm slyngark och ett 10 x 40 cm hakark.  Innehållet är sterilt om den medföljande förpackningen inte är 
öppnad eller skadad.
Bruksanvisning
De två arken som utgör en Wittmann Patch placeras ovanpå såret. Se till att materialet täcker hela incisionsplatsen.  



WITTMANN PATCH™

Arken klipps sedan till så att passar incisionsplatsens längd och delas isär.
Slyngarket
Det större, “oklara” slyngarket med böjbar baksida sutureras med löpande 
0-slyngsnylon till rätt bukfascia med den “oklara” slyngsidan vänd utåt.  
Baksidan ska täcka omentum och viscera.  Den fria delen ska försiktigt 
skjutas in under motstående fascia (Figur 1a).
Hakarket
Det mindre och styvare hakarket sutureras till vänster fascia med löpande 
0-haksnylon.  Baksidan på hakarket måste vara vänd utåt (Figur 1b).
Förslutning
Förslutningen slutförs genom att försiktigt trycka fast hakarket på slyngarket 
och klippa till de överlappande kanterna (Figur 1c).  En viss spänning fås 
via hakarket, vilket hjälper till att förhindra att fascia dras tillbaka och 
underlättar approximering när det ökade trycket i bukhålan gått tillbaka.
Undertryckssårskydd
Ett undertryckssårskydd (HWS = Hypobaric Wound Shield) (Figur 2) 
läggs sedan så att det täcker såret och Wittmann Patchen för att förhindra 
kontaminering efter att patienten lämnat operationssalen.  HWS-skyddet 
underlättar också detoxifiering av peritonealvätskan, som innehåller toxiner 
och en mängd cytokiner, samt andra potentiellt skadliga inflammatoriska 
proteiner.
Applicering av HWS-skyddet:
1. Såret och Wittmann Patchen täcks med steril gasväv.
2.  Ett sterilt 6 mm (innerdiameter) styvt dränage med tre sidohål i änden, 3 

m långt, lindas in i gasväven i änden med hålen.  Den andra änden ansluts 
till en sugpump.

3. Såret täcks sedan med en självhäftande plastdrapering som fastnar på den 
omgivande huden.  Detta ger en hermetisk förslutning av buksåret och ett 
litet negativt tryck (undertryck).  Dränageslangen MÅSTE ALLTID ha 
kontinuerligt sug så snart plastdraperingen fastnat på huden.

4.  Överflödig peritonealvätska kan samlas upp och uppmätt förlust ersättas.
Återöppnande
vid varje ny laparotomi på operationssal tas HWS-skyddet (självhäftande 
plastdrapering, gasväv och dränageslang) bort efter att bukväggen blivit 
förberedd och draperad för att tillförsäkra en steril miljö.  Hakarket dras 
sedan loss från slyngarket.  Båda arken viks tillbaka över sårkanterna och 
buken undersöks.  När operationen avslutats återfästs slyng- och hakarken.  
Genom att dra ihop fasciakanterna med hjälp av hak- och slyngarken kan 
såröppningens bredd minskas.  När såröppningens bredd minskar kommer 
fasciakanterna i såret närmare varandra.  Hakarket kan klippas till ytterligare 
för att möjliggöra en ökad progressiv approximering av båda fasciakanterna 
tills det blir möjligt att sätta en slutlig fasciasutur mellan de båda sidorna.  
Sedan kan vid den sista operationen hak- och slyngarken tas bort från fascian 
och buken stängs med en direkt sutur av de två fasciakanterna.

Figur 3  Approximering av 
fasciakanterna

Figur 1 a, b, c (från vänster till höger)

Figur 2  Tvärsnitt av buken med HWS-
skydd




