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INLEIDING
Negatieve druktherapie is een lokale behandeling waarbij vacuüm,
suctie of negatieve druk toegepast wordt om de heling van
problematische acute en chronische wonden te bevorderen.
De eerste publicaties over negatieve druktherapie zoals we die
vandaag kennen situeren zich rond 1990.
Steeds meer positieve resultaten bij het toepassen van deze
behandeling hebben ertoe aangezet om nieuwe systemen te
ontwikkelen. Avance® (Mölnlycke Healthcare) is recent beschikbaar
en biedt een alternatief om negatieve druktherapie toe te passen in
ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en in de thuiszorg.

METHODE
De draagbare Avance® pomp wordt opgeladen in een ‘docking
station’. Het systeem kan worden gebruikt met verschillende
verbandkits, afhankelijk van de wond en de behoefte van de patiënt.
Om de Avance® technologie te kunnen beoordelen hebben we de
wondevolutie bij 8 patiënten met problematische wonden gevolgd.
Naast het nauwgezet opvolgen van de evolutie van de wonden werd
tevens een kritische evaluatie van het nieuwe systeem gemaakt.
Bij elke verbandwisseling werd een foto genomen om de resultaten
te kunnen beoordelen.

Een post-operatieve wonddehiscentie na het plaatsen van een vaatprothese betekent steeds een ernstige complicatie. Deze 66-jarige man werd ambulant behandeld. De verbandwisselingen werden
telkens op het wondcentrum uitgevoerd. De thuisverpleegkundige deed observaties ivm fixatie en functioneren van de pomp. We kozen voor een constante negatieve druk van – 140 mm Hg.

Deze wond met diepe ondermijnde wondranden ontstond als een hematoom dat inmiddels op dag 12 werd gedebrideerd. Het grootste foamverband is net groot genoeg om de wond volledig te vullen.
Om de pijn bij de behandeling onder controle te houden werd een Mepitel® One verband onder de groene foam geplaatst. We observeerden een snelle evolutie zonder verdere complicaties.

Zwaar oedeem heeft ervoor gezorgd dat deze 65-jarige man een uitbreiding vertoonde van zijn chronisch veneus ulcus. Avance® Negatieve Druk Therapie werd op de ulcera van beide benen
aangebracht. Reeds na 48 uren zagen we een duidelijke oedeemvermindering. Na de behandeling met negatieve druk werd compressietherapie toegepast met korte rekwindels.

DISCUSSIE
Het Avance® systeem is eenvoudig te bedienen en biedt een goed
patiëntencomfort. Bij een correcte applicatie van het groene foam
verband werkt de pomp uitstekend. Het is handig om een keuze te
kunnen maken betreffende de inhoud van de vochtcontainers.
Eens alles aangekoppeld werd hebben we geen problemen kunnen
vast stellen bij het gebruik van de pomp. De evolutie van alle
wonden verliep bijzonder positief.

RESULTATEN
In elke casus hebben we een positieve evolutie gemerkt. Zowel de
vermindering van oedeem, de opgroei van granulatieweefsel als de
wondcontractie waren duidelijke plus-punten. Combinatie met
Mepitel®One minimaliseert de pijn en het weefseltrauma tijdens het
verwijderen van het verband.
Avance® lijkt ons een waardevol systeem bij de behandeling van
problematische wonden.

