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Návod k použití

Úvod

Vážený zákazníku,

jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro přístroj fasciotens®Abdomen, což je inovativní terapeutická pomůcka k ošetřování 
otevřeného břicha. Produkty fasciotens® se vyznačují nejvyšší kvalitou, bezpečností a použitím nejnovějších technologií. Pro-
dukt vznikl na základě potřeb lékařů a byl vyvinut chirurgy vykonávajícími praxi.

Aby bylo možné produkt plně využít a zaručit jeho úspěšné používání, je třeba, abyste si před jeho používáním důkladně pře-
četli tento návod a řídili se zde uvedenými pokyny. Kromě toho se vždy řiďte standardními opatřeními pro bezpečnost práce, 
specifickými standardními postupy daného zařízení a příslušnými zákonnými předpisy. Nepřejímáme žádné ručení za škody, 
které vznikly neodborným použitím přístroje, použitím přístroje k jinému než určenému účelu nebo chybnou obsluhou.

Závažné incidenty vzniklé v souvislosti s produktem je třeba neprodleně ohlásit společnosti fasciotens GmbH a pří-
slušným národním orgánům.

 Používání zdravotnických produktů je vyhrazeno odborným pracovníkům. Zajistěte, aby si všechny osoby používají-
cí produkt přečetly návod k použití a porozuměly mu.

Návod k použití uschovejte na bezpečném místě, aby do něj bylo možné kdykoliv nahlédnout.

Kontaktní údaje 
naší společnosti:
fasciotens GmbH
Moltkeplatz 1 
D-45138 Essen

Telefon +49 (0)201 99 999 630 
Fax +49 (0)201 99 999 639 
E-mail: info@fasciotens.de 
Internet: www.fasciotens.de
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Bezpečnostní informace

Řiďte se návodem k obsluze

Každé uvedení produktu do provozu a manipulace s produktem vyžaduje přesnou znalost a dodržování pokynů v tomto 
návodu k obsluze. Produkt je určen pouze k popsanému použití.

Obzvláště důležité informace jsou v tomto návodu k obsluze zvýrazněny následujícím způsobem:

Ručení za funkci a škody

Pokud byl produkt použit osobami, které nejsou odborníky, nedisponují příslušnou kvalifikací k obsluze produktu nebo ne-
byly k používání produktu zaškoleny, ručí za škody vzniklé při používání produktu v každém případě provozovatel nebo 
uživatel. Ručení dále přechází na uživatele v případech, kdy byl produkt použit neodborně nebo v rozporu s určením.

Před použitím produktu je třeba zkontrolovat, že je produkt neporušený a nepoškozený.

Záruční podmínky stanovené v nákupních a dodacích podmínkách společnosti fasciotens GmbH nejsou výše a níže uvede-
nými informacemi nijak rozšířeny.

Zajistěte, aby byl návod k obsluze vždy dostupný, přečtěte si jej a ověřte si, že jste všemu porozuměli.

Varování!

Upozorňuje na rizikové situace a nebezpečí.  
Nedodržení varování může vést k situaci ohrožující život.  
Varováními je nezbytně nutné se řídit.

Informace!

Týká se určité vlastnosti, kterou je bezpodmínečně třeba zohlednit.
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Účel použití, indikace a kontraindikace

Účel použití, indikace a kontraindikace

Účel použití

Přístroj fasciotens®Abdomen se používá k zamezení reakce povázky u otevřeného břicha, natažení břišní stěny / povázky při 
stávající nebo předcházející ztrátě břišní stěny / povázky. fasciotens®Abdomen  je zdravotnický produkt třídy Is (sterilní) a je 
určen výhradně ke zdravotnickému použití u lidí.

Indikace

Typicky všechny indikace přicházející v úvahu pro vytažení, u nichž se z důvodu zvýšeného abdominálního tlaku nebo jiné 
příčiny vytváří laparostomie. Použití přístroje fasciotens®Abdomen má zabránit reakci povázky. Při již vzniklé ztrátě povázky 
/ břišní stěny má dojít k jejímu natažení a tedy znovunabytí.

Kontraindikace

Použitelnost může být omezena místními faktory v oblasti použití a celkovým stavem pacienta!

Místní faktory:

• poškození nebo infekce pokožky na dosedacích plochách
• nemožnost aplikace na neporušenou pokožku
• nestabilní hrudník
• nestabilní pánev
• jiná lokální omezení zatížitelnosti na dosedacích plochách
• nedostatečná vzdálenost od přípravku, např. z důvodu obezity
• silikonové implantáty v oblasti dosedacích ploch, zejména u ženských prsou
• neoddělitelné srůsty břišních orgánů k břišní stěně

Obecné faktory:

• vyšší srdeční insuficience od NYHA III nebo ejekční frakce pod 35 %
• těhotenství
• akutní omezení funkce plic s nutností FiO2 o hodnotě 80 %.
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Konstrukce

Konstrukce produktu

  

Použití přístroje 
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Příprava na aplikaci na operačním sále

Příprava na aplikaci na operačním sále

Přístroj fasciotens®Abdomen by měl být připraven k použití při vytváření laparostomie, například při prokázaném abdominál-
ním kompartment syndromu. Přístroj fasciotens®Abdomen by měl být připraven také v případě, že v průběhu operace dojde 
k rozhodnutí vytvořit laparostomii z jiných důvodů, například zánět pobřišnice nebo sepse. Může tak být použit ihned po 
operaci.

Operační přístup k povázce

Kvůli anatomické situaci vyžaduje operativní otevření břiš-
ního prostoru a s tím spojený přístup k povázce musculus 
rectus abdominis mimořádnou opatrnost a operační zku-
šenosti operujícího lékaře. Laparotomie by měla probíhat 
podle standardizovaných podmínek. K otevření břišní dutiny 
se přednostně provádí mediánní laparotomie, pokud předo-
perace neurčuje jinak. Přístup je vhodný k otevření břicha za 
účelem terapie abdominálního oddílu. Řez je třeba vést ko-
lem pupku zprava nebo zleva.

Operační aplikace chirurgických sítí a šicího materiálu

K ochraně struktury břišní stěny doporučujeme nechat tah aplikovaný ventrálně působit přes komerčně dostupnou, plošně 
našitou chirurgickou síť. Přednostně by měl být běžnou technikou našit úzký dvojitý lem sítě (šířka cca 1–2 cm). Doporuču-
jeme používat krátké vzdálenosti mezi vpichy (small steps – small bites). 

Je nezbytně nutné použít vícevláknový šicí materiál (USP 1–2), aby bylo zajištěno bezproblémové udržení nití v držáku 
nití.
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Příprava na aplikaci na operačním sále

Síť je třeba provléct dlouhou nití, která je poté vedena nahoru do tvaru písmene U, aby se postoperačně spojila držákem nití. 
Ke zjednodušení vedení nitě lze nit svázat dohromady ve vzdálenosti přibližně 2 cm od okraje sítě a na konci nitě. 

Zakrytí viscerálních orgánů a rány je prováděno podle ošetřujícího lékaře.

Po montáži přístroje fasciotens®Abdomen, která je popsána v následující kapitole, je třeba nitě spojit s držákem nití. Doporu-
čujeme nejprve ponechat nitě v délce cca 25 cm a zkrátit je po upevnění na svěrací liště. Vždy je třeba ponechat přibližně 5 cm 
nitě k případnému potřebnému povolení.

25 cm
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Montáž a aplikace produktu

Montáž a aplikace produktu

Použití pro jiné anatomické struktury nebo jiné zákroky je považováno za použití v rozporu s účelem.

Při poškození sterilního balení před použitím přístroje fasciotens®Abdomen je třeba zajistit, aby produkt nebyl dále 
používán. Kontaktujte výrobce.

fasciotens®Abdomen se skládá z následujících tří modulů.

Modul 1: Dosedací plochy Modul 2: Držák nití

Modul 3: Stativ s podstavcovým šroubem
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Montáž a aplikace produktu

Předběžná montáž přístroje fasciotens®Abdomen

Předběžná montáž dosedacích ploch a držáku nití na stativ může být provedena na sterilním přístrojovém stolku nebo na 
jednotce intenzivní péče. Důležité je, aby byla provedena operační opatření potřebná k montáži dle popisu v kapitole „Pří-
prava na aplikaci na operačním sále“. 

Při úvodní montáži je potřeba sterilní postup.

Zde je potřeba otevřít modul 1 (dosedací plochy) a modul 3 (stativ + podstavcové šrouby).

1. Vyjměte podstavcový šroub a vložte jej zespoda skrz otvor v plechu. Nápis na plechu označuje horní stranu.

Dokud nebude podstavcový šroub pevně usazen v noze, neustále jej přidržujte, aby nevypadl!  
Pracujte nad přístrojovým stolkem nebo nad k tomu určenou sterilní plochou!

2. Podstavcový šroub naveďte do závitu v noze stativu. Zde se nabízí následující řešení: Položte stativ na sterilní přístrojo-
vý stolek a nohy natočte směrem nahoru. Případně můžete k usnadnění montáže běžným způsobem při aplikaci na jednotce 
intenzivní péče použít také sterilní plochu.
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Montáž a aplikace produktu

3. Našroubujte podstavcový šroub do nohy, dokud nebude pevně utažen.

4. Plechy jsou nyní pevně přišroubovány k noze.

5. Postavte stativ. Nyní můžete obtočit táhlo.

6. Pojistka pro nouzové uvolnění s červenou pákou musí nyní směřovat dolů. 

Při zahajování nastavení a před každou opětovnou aplikací je nutné ruční kolečko vyšroubovat nahoru až ke 
koncovce.
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7. Umístěte stativ na dosedací plochy.

Dosedací podušky je třeba při přepravě mezi přístrojovým stolkem a operačním stolem zajistit proti pádu! 

Dbejte na to, aby byl držák nití plně zaveden do upnutí a aby bylo možné správně zajistit aretační čep. 

8. Upevnění držáku nití se provádí pomocí červeného aretačního čepu. Vytažením a otočením o 90° se čep zajistí v ote-
vřené poloze. Nyní lze zespoda navést držák nití. Zatažením zpět se čep zajistí v uzavřené poloze. Tím dojde k zajištění držáku 
nití. Zkontrolujte řádné usazení držáku nití v upnutí.

Montáž a aplikace produktu
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Přístroj fasciotens®Abdomen je nyní připraven k použití.

Při přenosu na pacienta dávejte pozor na řádné usazení všech dílů a zajistěte dosedací podušky.

Volitelné přenastavení délky a výšky

Otáčením bočního šroubu s rýhovanou hlavou povolíte nebo zajistíte výškové přenastavení. Obě nohy lze samostatně výš-
kově nastavit.

Montáž a aplikace produktu
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Horní šrouby s rýhovanou hlavou umožňují délkové přenastavení podél podélné tyče. 

Zakrytí viscerálních orgánů a rány je prováděno 
podle ošetřujícího lékaře. 

Dosedací plochy smějí být uloženy pouze na 
neporušenou pokožku!

 Je třeba dbát na to, aby nedošlo k sevření předmětů 
pod dosedacími plochami, jako například kabelů, 
elektrod, přívodních či odvodních vedení apod. 

 Dosedací plochy vždy podložte velkými savými kom-
presemi bez záhybů nebo jiným podobným materiá-
lem bez záhybů.

Produkt nesmí být umisťován na genitálie.

Montáž a aplikace produktu

Po vyrovnání je třeba šrouby s rýhovanou hlavou opět upevnit!

Šrouby s rýhovanou hlavou povolujte jen natolik, aby nedošlo k pádu.

Aplikace přístroje fasciotens®Abdomen 

1. Přístroj fasciotens®Abdomen smí být umisťován pouze na hrudník a přední okraj pánve. 
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2. Volné nitě zavěšené v sítích lze nyní následujícím způsobem umístit do držáku nití:

a.  Naveďte dvojitou nit směrem nahoru a z vnější strany ji protáhněte výřezem v upínací svorce.
b. Zavřete upínací svorku stlačením její prostřední části.
c. Kroky a) a b) proveďte celkem dvanáctkrát u všech dříve aplikovaných nití.
d.  K povolení nebo dodatečnému napnutí nití z upínacích svorek je třeba stlačit boční páčku na svorce.

Až do bezpečného upevnění přinejmenším čtyř nití nacházejících se v rozích musí být produkt zajišťován asistentem!

V průběhu celého používání přístroje fasciotens®Abdomen je nutná vizuální kontrola nití a střev. V případě potřeby je 
nutné nitě upravit nebo vyměnit, aby nedošlo ke zranění.

Montáž a aplikace produktu

a. b. d.
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3. Nejprve připevněte všechny nitě a uveďte je do podobného základního napnutí.

Po upevnění všech nití zkontrolujte jejich základní napnutí. Případně dopněte jednotlivé nitě.  
Postup je popsán výše.

Dbejte na to, aby základní napnutí nebylo zpočátku příliš vysoké, aby bylo možné toto napnutí černým ručním ko-
lečkem postupně upravovat a zejména pak také snižovat. V ideálním případě nečiní tažná síla po dosažení základ-
ních napnutí všech nití více než cca 40 N.

Montáž a aplikace produktu
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Nastavení tažné síly

Otáčením černého ručního kolečka nastavte tažnou sílu na břišní stěnu / povázku. 

K nastavení tažné síly lze využít stupnici. Doporučujeme nastavit tažnou sílu na hodnotu v rozmezí 60–80 N (odpovídá cca 
6–8 kg).

Při zahájení nastavování je vždy nutné vyšroubovat černé ruční kolečko nahoru až ke koncovce. Při zahájení 
nastavování nesmí být nad hlavou šroubu vidět černá koncovka.

Aby nedošlo k podráždění pokožky, doporučujeme trakční intervaly v délce cca 5 hodin následované hodinovou 
trakční přestávkou.

Jednou za směnu zkontrolujte, zda pod dosedacími plochami nedošlo ke změnám pokožky. O nevratných zarudnu-
tích / otlačených místech v oblasti dosedacích ploch by měl být vždy informován lékař.

Montáž a aplikace produktu

4
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8
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Princip trakce povázky spočívá v kombinaci vodorovné a svislé trakce. Z tohoto důvodu má čistě svislá trakce za 
následek nejvyšší možné tlakové zatížení břišní dutiny. V případě úhlopříčného napnutí nití se sníží nitrobřišní 
objem a povázky se stáhnou k sobě. 

Na závěr zkontrolujte napnutí jednotlivých nití. Mělo by být podobné.

Držák nití nesmí přijít do kontaktu s ránou ani břišními orgány!

Při změně uložení na pacientovi, zejména při 
změně polohy hrudníku vůči pánvi, je nutné 
zkontrolovat, zda nedošlo ke změnám velikosti 
a směru působení tažné síly.

Při nové aplikaci a novém nastavování tažné síly 
vždy napřed vyšroubujte ruční kolečko zpět do 
nejvyšší polohy. 

V průběhu dlouhodobé terapie na oddělení do-
poručujeme pravidelně měnit polohu dosedacích 
ploch podélným přestavením nebo otočením.

Montáž a aplikace produktu

Břišní stěna se nyní ve ventrálním nebo diagonálním směru roztáhne napnutím rozloženým pomocí nití a sítě.
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Postup revizních zákroků

V závislosti na průběhu léčby může docházet k následným operacím a revizím. Přístroj fasciotens®Abdomen lze v takovém 
případě snadno a rychle demontovat. 

Vždy mějte na paměti, že produkt při revizních zákrocích již není sterilní, a tedy již není zaručen sterilní pracovní 
postup.

Demontáž v revizním případě

1. Uvolněte celkové napnutí otáčením černého ručního 
kolečka, dokud nebude zarovnáno s koncovkou.

3. 2. možnost:  
Uvolněte svěrací lištu na obou stranách z ukotvení.

2. 1. možnost:  
Uvolněte všechny nitě z upínacích svorek. Následně lze produkt z pacienta sejmout.

Postup revizních zákroků
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Postup revizních zákroků

4. Vyjměte svěrací lišty společně s upevněnými nitěmi směrem nahoru z držáku nití. Vyjmutí si můžete případně usnadnit 
stlačením táhla směrem dolů. Nitě musí být v nenapnutém stavu.

5. Stejné kroky zopakujte na druhé straně.

6. Svěrací lišty lze nyní položit stranou od pacienta a zbytek produktu lze z pacienta vcelku sejmout.
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Postup revizních zákroků

Zakrytí břišních orgánů může být nyní provedeno s využitím konvenčního obvazového materiálu nebo podtlakové 
terapie na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

7. Po provedené revizi může být zbylá část přístroje umístěna zpět na pacienta a svěrací lišty mohou být umístěny na držák 
nití. Svěrací lišty se při tom umístí do příslušné polohy (příčná nebo centrální) a zatlačením směrem dolů se zajistí. Zkont-
rolujte řádné usazení svěracích lišt.

Je nutné zkontrolovat nastavenou tažnou sílu a případně ji upravit.

Při příliš brzkém kontralaterálním zavěšení nití může dojít k poškození orgánů při přestřihnutí nití nebo ke zvýšení 
nitrobřišního tlaku.

Svěrací lišty lze umístit příčně nebo centrálně. Zde 
je třeba zohlednit prostorové potřeby prolabo-
vaných orgánů. Primárně se svěrací lišty umisťují 
příčně, po vyjmutí otoku centrálně. Tím se čistě 
ventrální směr tahu změní na protější stranu a při-
praví se na pozdější uzavření břicha. Po dalším 
vyjmutí otoku bezprostředně před zamýšleným 
uzavřením břicha lze nitě zavěsit na kontralaterár-
ní svěrací lištu. Tím je umožněn tah na obě hrany 
povázky směrovaný stále více vodorovně.

Nitě můžete případně také přestřihnout. V takovém 
případě je třeba při opětovné aplikaci systému při 
revizi upevnit na síť nové nitě. 
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Demontáž v nouzové situaci

Demontáž v denní péči a v nouzových případech

V rámci denní péče lze produkt demontovat. Vzhledem k těžkému zdravotnímu stavu pacienta s otevřeným břichem může 
v průběhu používání produktu fasciotens®Abdomen vždy znovu dojít k nouzové situaci. Zejména když je potřeba provést 
resuscitaci pacienta a příslušná opatření, má rychlá demontáž produktu rozhodující význam.

Demontáž v nouzové situaci

1. Držák nití přidržujte jednou rukou. Vytáhněte červený aretační čep a otočte jej o 90°.

Alternativně lze v nouzové situaci odstřihnout 
všechny nitě nůžkami nebo je uvolnit z upínacích 
svorek.

2.  Držák nití se nyní povolí a lze jej sejmout směrem dolů.

3.  Odstraňte z pacienta stativ včetně dosedacích ploch, 
aby bylo možné provést nouzová opatření. 

V průběhu manipulace s pojistkou pro nouzové uvolnění 
je vždy nutné jednou rukou přidržovat držák nití, aby 
nedošlo k náhlému pádu na břišní orgány a břišní stěnu. 
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Montáž po úspěšné resuscitaci / provedení nouzového opatření

Po úspěšné resuscitaci nebo provedení nouzového opatření lze produkt rychle, snadno a bez většího úsilí znovu namontovat. 

1. Stativ včetně dosedacích podušek umístěte na pacienta
2. Černé otočné kolečko otočte do výchozí polohy – tedy tak, aby bylo zarovnáno s koncovkou
3. Držák nití zaveďte zdola do uložení
4. Zajistěte pojistku pro nouzové uvolnění
5. Opětovně nastavte požadovanou tažnou sílu

Demontáž v nouzové situaci
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Čištění a likvidace

Čištění a likvidace

Čištění

Přístroj fasciotens®Abdomen je třeba vyčistit a dezinfikovat v těchto případech:
• Před opětovnou aplikací v průběhu revizních zákroků
• Při silném znečištění v průběhu používání na pacientovi

 Společnost fasciotens dává následující doporučení ohledně čistění a dezinfekce přístroje fasciotens®Abdomen:
• Dezinfekce vydrhnutím a setřením měkkým hadříkem nebo kompresí
• Odstranění všech součástí produktu z pacienta v průběhu provádění opatření
• Používání ochranných pomůcek podle standardů kliniky
• Součásti nesmí být napuštěny kapalinou ani do ní ponořeny

Vždy se vždy řiďte standardními bezpečnostními opatřeními, specifickými standardními postupy vašeho zařízení 
a příslušnými zákonnými předpisy.

Opětovná příprava / sterilizace

Produkt je určen k jednorázovému použití, a proto není vhodný k opětovné sterilizaci a přípravě. Při opětovné přípravě nelze 
vyloučit, že na přístroji zůstane infekční materiál představující riziko pro pacienta. Výrobce proto nemůže při opětovném 
použití zaručit výkonnost a bezpečnost zdravotnického produktu.

Likvidace

Po použití zlikvidujte produkt společně s nemocničním odpadem.
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Záruka

Zákonná záruka na naše produkty má délku 24 měsíců. Vyskytne-li se v průběhu této lhůty na produktu nějaká počáteční 
vada, ihned to oznamte naší podpoře.

Produkt je určen k jednorázovému použití a jako takový je i označen. Opětovná příprava i opětovná sterilizace a ná-
sledné opětovné použití je použití v rozporu s účelem. Veškerá záruční práva, záruky a ručení společnosti fasciotens 
GmbH v takovém případě zanikají.

V případě závady, která by ohrožovala pacienty, pracovníky nebo třetí strany, nesmí být přístroj dále používán a je 
nutné jej vyměnit. 

 Škody vzniklé neodborným použitím, vnějšími mechanickými vlivy, přepravou, použitím v rozporu s určením nebo 
změn, které neprovedly autorizované osoby, nejsou kryty zárukou a jsou vyňaty ze záručního krytí společnosti fas-
ciotens GmbH. 

Podpora

V případě potřeby, problémů nebo otázek se obraťte na naši podporu na e-mailové adrese (support@fasciotens.de) nebo 
nás kontaktujte telefonicky na čísle +49 (0)221 17738 500.

Záruka/podpora
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Použité obrázky

Obrázek Označení

Označení podle normy ISO 15223-1. 

Symbol pro „číslo produktu“

Označení podle normy ISO 15223-1.

Symbol pro „číslo šarže“

Označení podle normy ISO 15223-1.

Symbol pro „název a adresa výrobce“

Označení podle normy ISO 15223-1.

Symbol pro „sterilizováno etylenoxidem“

Označení podle normy ISO 15223-1.

Symbol pro „neprovádět opětovnou sterilizaci“

Označení podle normy ISO 15223-1.

Symbol pro „nepoužívat opakovaně“

Označení podle normy ISO 15223-1. 

Symbol pro „při poškození balení nepoužívat“

Označení produktů, které byly uvedeny do provozu v sou-
ladu s příslušnými evropskými právními předpisy

Označení podle normy ISO 15223-1.

Symbol pro „uchovávat v suchu“

Označení podle normy ISO 15223-1.

Symbol pro „chránit před slunečními paprsky“

Použité obrázky
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Adresa společnosti: fasciotens GmbH, Moltkeplatz 1, D-45138 Essen
Telefon +49 (0)201 99 999 630, fax +49 (0)201 99 999 639, e-mail: info@fasciotens.de


