
WITTMANN PATCH™

Tanımı
Wittmann Yama, biyouyumlu polimerik malzemeden yapılmış iki adet yapışkan yapraktan oluşur.  Bir yaprakta mikro 
kancalar, diğerinde ise halkalar vardır.  İki yaprak üst üste bastırıldığında birbirine yapışır. İki yaprağı birbirinden 
ayırmak için yüksek derecede teğet kesme gücü gerekir.  Yapılan testler sonucunda, iki yaprağın ancak normal, 
bozulmamış veya dikişli bağ dokuyu bozabilecek güçten daha yüksek güçle ayrılabileceği ortaya konmuştur.  Üst 
yaprağın alt yapraktan soyulup çıkarılması, karın boşluğuna ulaşmayı sağlayan iki yaprağı açar.
Endikasyonlar
Birincil kapatmanın mümkün olmadığı ve/veya abdominal girişlerin tekrarlanmasının gerektiği durumlarda karın 
duvarı açıklıklarının geçici olarak köprülenmesi amacıyla kullanıma uygundur.
Kontrendikasyonlar
Wittmann Yama, kalıcı bir implant olarak tasarlanmamıştır ve bu şekilde kullanım amaçlı değildir.
Kullanım amaçları
Aşağıdaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmiştir.  Cihaz üzerinde çalışmış olan cerrahların bu ürünü 
çeşitli uygulamalarda nasıl kullandıklarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır.  Tedavi eden cerrahın bu ürünü belirli 
bir uygulamada kullanmayı tercih ettiği yöntemin yerine geçmesi için hazırlanmamıştır.
Wittmann Yama, aşırı derecede artmış karın içi basınç, karın travması, karın içi enfeksiyonları, enfeksiyonlu veya 
enfeksiyonsuz akut pankreatit, bağırsak iskemisi, travmatik ve travmatik olmayan karın içi kanama, abdominal aort 
anevrizma rüptürleri ve birden fazla yapışma, bağırsak fistülü, bağ dokusu kaybı ve ağ şeklinde yama (mesh) ile yapılan 
başarısız fıtık ameliyatları da dâhil olmak üzere “tedavisi zor karın” tedavisi için kullanılmıştır. Ayrıca, abdominal 
perfüzyonu kolaylaştırma ve komplikasyonları tedavi etme amacıyla karın organlarının naklinde de kullanılmıştır. 

Kullanımı Karın içi 
Enfeksiyon

Enfeksiyonlu 
Pankreatik Nekroz

Hemoperiton/
Travma

Tedavisi zor 
Karın

Tüm 
Hastalar

Wittmann Yama Tedavisinin Uygulandığı 
Ortalama Gün Sayısı 6.7 8.1 4.1 3.8 6.2

Wittmann Yama ile Ortalama  
Açma Sayısı 4.7 6.1 2.6 3.0 4.4

Wittmann Yama kullanılarak yapılan 
Girişler arasındaki Ortalama Süre (Gün) 1.5 1.3 1.6 1.2 1.5

Hasta başına Ortalama Wittmann  
Yama Sayısı 1.10 1.00 1.03 1.00 1.06

Uyarılar

YALNIZCA BİR HASTADA KULLANILABİLİR
Federal yasalar, bu cihazın satışının bir doktora, bir doktor tarafından veya bir doktorun talimatıyla yapılması 
şeklinde kısıtlamıştır.  Bu cihazın kullanımı, tedavisi yapılmakta olan durumun bakım standardını olumsuz yönde 
etkilememelidir. Wittmann Yama, her 24 – 36 saatte en az bir kez açılmalıdır. Cihazın güvenliğini ve etkinliğini 
destekleyen ileriye yönelik kontrollü bir çalışma yürütülmemiştir.
Advers Etkiler 
Şiddetli karın travması ve karın bölgesi sendromu yaşayan hastaların ölüm oranı yüksektir.  Bu hastalara, Wittmann 
Yamanın kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, özellikle dikkat etmek gerekmektedir.  
Önlemler
Klinik parametreler, belirtildiği şekilde sürekli olarak izlenmelidir.  Eğer karın içi basınç kabul edilebilir sınırları 
aşarsa, Wittmann Yama açılmalı ve/veya yeniden ayarlanmalıdır.
Wittmann Patch, kritik bakım altındaki hastalara ilişkin kurumsal standartlar uyarınca kullanım gerektirir. Kurumsal 
standartlar tipik olarak hasta izleme, ağrı kontrolü ve antibiyotik tedavisi içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir. 
Wittmann Patch’ın tekrar kullanımı veya tekrar işlemden geçirilmesi, mikrobiyolojik ajanlar, antijenler, toksinler veya 
kimyasal antiteler açısından önemli çapraz kontaminasyon riski doğurur. Wittmann Patch’ın temizlenmesi ve tekrar 
sterilize edilmesi için üretici tarafından hiçbir etkili yöntem bilinmemektedir. Bu nedenle, Wittmann Patch tekrar 
işlemden geçirilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır.”
İçerik
Bir adet 20 cm x 40 cm halka yaprak ve bir adet 10 cm x 40 cm kanca yaprak.  Kapalı paket açılmadığı veya hasar 
görmediği sürece paket içeriği sterildir.



WITTMANN PATCH™

Kullanım talimatları
Malzemenin tüm kesiyi örtmesini sağlamak için Wittmann Yama’nın iki 
yaprağı yaranın üstüne yerleştirilir. Yapraklar kesinin boyuna eşit olacak 
şekilde kesilir ve birbirinden ayrılır.
Halka yaprak
Geniş olan “kabarık” esnek arkalı halka yaprak, “kabarık” halka tarafı dışa 
bakacak şekilde, 0 nolu naylon sütür sağ karın bağ
dokusuna geçirilerek dikilir.  Arka taraf, omentumu ve iç organları örter.  
Boşta kalan kısım karşı taraftaki bağ dokunun altına yavaşça kaydırılır 
(Şekil 1a).
Kanca Yaprak
Daha küçük ve daha sert olan kanca yaprak, 0 nolu naylon sütür ile sol bağ 
dokuya dikilir.  Kanca yaprağın arkası dışa bakmalıdır (Şekil 1b).
Kapatma
Kanca yaprağı halka yaprak üzerine hafifçe bastırarak ve üst üste binen 
kenarları keserek kapatma işlemi tamamlanır (Şekil 1c).  Kanca yaprak 
aracılığıyla hafif bir gerginlik uygulanır. Bu, bağ doku büzülmesini 
önlemeye yardımcı olur ve artan karın içi basınç azaldıktan sonra yeniden 
yaklaştırmayı kolaylaştırır.
Hipobarik Yara Koruyucusu
Hasta ameliyathaneden çıktıktan sonra kontaminasyonu önlemeye yardımcı 
olmak amacıyla yarayı ve Wittman Yamayı örtmek için bir Hipobarik Yara 
Koruyucusu (HWS) (Şekil 2) uygulanır. Hipobarik Yara Koruyucusu (HWS) 
toksin, aşırı sitokin ve potansiyel olarak zararlı diğer iltihaplı proteinleri 
içeren periton sıvısının detoksifikasyonunu sağlar.
Hipobarik Yara Koruyucusu aşağıdaki şekilde uygulanır:
1.  Yarayı ve Wittmann Yamayı örtmek üzere steril gazlı bez kullanılır.
2 Ucunda üç adet yan deliği olan, 6 mm iç çaplı steril bükülmez 3 metre 

uzunluğunda bir drenin delikli ucuna gazlı bez sarılır.  Diğer uç bir emme 
pompasına takılır.

3.  Yara bölgesi daha sonra, yaranın etrafındaki deriye yapışan kendinden 
yapışkanlı plastik bir örtüyle örtülür.  Bu, abdominal yarayı hava geçirmez 
hale getirir ve hafif negatif veya hipobarik basınca izin verir.  Plastik örtü 
cilde yapıştıktan sonra, dren tüpü HER ZAMAN kesintisiz olarak emme 
işlemine DEVAM ETMELİDİR.

4.  Fazla periton sıvısı toplanabilir ve ölçülen kayıplar için takviye yapılabilir.
Yeniden açma
Ameliyathanede yeniden yapılan her laparotomi işleminde, karın duvarı 
hazırlandıktan ve steril olması için üzeri örtüldükten sonra hipobarik yara 
koruyucusu (kendinden yapışkanlı plastik örtü, gazlı bez ve dren tüpü) 
çıkarılır.  Daha sonra kanca yaprak soyularak halka yapraktan çıkarılır.  Her 
iki yaprak da yara kenarlarının üzerine geriye doğru katlanır ve karın kontrol 
edilir.  Ameliyat tamamlandıktan sonra, halka ve kanca yapraklar yeniden 
tutturulur.  
Kanca ve halka yaprak aracılığıyla bağ doku kenarlarının birbirine doğru çekilmesi karın yarasının genişliğini 
azaltabilir.  Yara genişliğinin azaltılması, bağ doku kenarlarını birbirine yaklaştırır. Her iki tarafın arasındaki son bağ 
doku dikişinin yapılabildiği noktaya kadar, her iki bağ doku kenarının daha da ilerletilerek yeniden yaklaştırılmasına 
imkân vermek için kanca yaprak biraz daha kesilebilir.  Daha sonra, son işlemde, kanca ve halka yapraklar bağ 
dokudan çıkarılır ve iki bağ doku sınırı doğrudan dikilerek karın kapatılır.

Şekil 3  Bağ doku kenarlarının yeniden 
yaklaştırılması

Şekil 1 a, b, c. (soldan sağa)

Şekil 2 Hipobarik Yara Koruyuculu 
karnın enine kesiti




