
Procedura de tratament avansat a plagilor  (NPWT) 

prin aspiratie cu presiune negativa– continua sau 

intermitenta- este o practica clinica care si-a 
demonstrat pe deplin eficacitatea in ultimii ani 

peste tot in lume.  

Acum aceasta este disponibila si in Romania si 

Republica Moldova– inclusiv pentru terapia la 

domiciliu sau in ambulator– prin cel mai avansat 

sistem portabil NPWT din lume: 

XLR8 Accelerate de la Genadyne SUA 

 

1 



2 

Tratamentul plãgilor cronice sau supurate secundare unor interventii 
chirurgicale complicate sau datorate altor stãri patologice (diabet, 

ulcer varicos etc.) solicitã largi resurse materiale si umane.  
În astfel de cazuri vindecarea necesitã aport tisular de oxigen, 

asigurarea necesarului proteic si  alti factori nutritivi, un mediu local 
umed, o constelatie inflamatorie propice, debridarea plãgii si 

corectia conditiilor biologice. În unele cazuri aceasta se obtine usor, 

iar în altele sunt necesare eforturi mari. Astfel, tratamente adjuvante 
ca asigurarea unei atmosfere locale de oxigen hiperbar, 

administrarea de factori de crestere, substituenti tegumentari, grefe 
de keratinocite cultivate, stimulare electricã si drenajul local cu sau 

fãrã lavaj prin sigilarea plãgii în vacuum, pot augmenta conditiile 
necesare vindecãrii locale.  

Sigilarea plãgii în vacuum este un tratament adjuvant ce utilizeazã 
presiunea negativã pentru drenarea fluidelor dintr-o plagã deschisã, 
ocluzionatã cu o membranã impermeabilã la germeni si lichide, dar 

permisivã la vapori si un sistem de tuburi atasate la un container 

colector vidat.  
Aceste conditii determinã stimularea granulãrii si diminuã 

colonizarea bacterianã iar presiunea negativã contribuie la 
apropierea peretilor plãgii diminuându-i volumul în absenta 

materialului de suturã. 
 De asemenea, metoda permite resorbtia edemului cronic 

determinând cresterea fluxului sanguin local si poate fi combinatã cu 
lavaj local. Aparatura patentatã destinatã acestei tehnici constã 

dintr-o pompã de aspiratie, container, tubulatura, iar, la nivelul plãgii, 

din calupuri spongioase pentru plombajul defectului la care se 
ataseazã drenajul aspirativ si folia autoadezivã descrisã mai sus. 

Pompa aspirativã asigurã o presiune constantã de -125 mmHg sub 
care progresia vindecãrii plãgii pare a fi optimã. 
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  In general putem afirma ca scopurile terapeutice ce pot 

fi realizate utilizand tehnica NPWT sunt : 

 

•Indepartarea  exudatului si reducerea edemului din plaga si in 

zona adiacenta acesteia  

•Cresterea si imbunatatirea vascularizatiei din plaga 

•Facilitarea formarii tesutului de granulatie 

•Reducerea complexitatii si dimensiunii plagii 

•Optimizarea si pregatirea plagii in vederea unei eventuale 

interventii chirurgicale curative   

•Reducerea complexitatii procedurilor de inchidere  

chirurgicala a plagii 
 

 

Avantajele metodei constau în: 
 

• micsorarea volumului plãgii prin retractia peretilor ei în vid; 

• stimularea dezvoltãrii tesutului de granulatie;  

• evacuarea permanentã a secretiilor si detritusurilor locale;  

• diminuarea concentratiei germenilor de la nivelul plãgii; 

• izolarea focarului septic cu bararea transmiterii germenilor în 

mediu, datoritã ocluziei plãgii;  

• diminuarea frecventei pansamentelor la 48-36 de ore, ceea 

ce conduce la diminuarea costurilor de tratament;  

• vizualizarea situatiei locale a plãgii prin transparenta foliei; 

• posibilitatea continuãrii tratamentului în sistem ambulator; 

• analiza bacteriologicã a secretiilor din container. 



 
 

 

 Modalitatea de expunere a plãgii la presiune subatmosfericã 
pentru a promova debridarea si vindecarea plãgii a fost 
descrisã de Fleischmann în 1993, în urma tratãrii cu succes a 15 
pacienti suferinzi de fracturi deschise. 
 

 Acesta demonstra o curãtire eficientã a plãgii cu o marcatã 
proliferare a tesutului de granulatie. 
 

  De asemenea tot Fleischmann si colaboratorii au utilizat 
aceastã tehnicã la 25 pacienti cu sindrom de compartiment a 
membrului inferior  si la 313 bolnavi cu tipuri variate de infectii 
acute sau cronice.  
 

 Apoi aceastã procedurã a fost îmbunãtãtitã în Germania, de 
Muller  fiind folositã la 300 pacienti cu plãgi infectate, iar în 1998 
Kovacs si colab  au descris utilizarea tehnicii în tratamentul 
ulcerelor cronice de gambã. 

 
 Rezultatele unui studiu prospectiv ce a implicat 45 pacienti cu 

leziuni tisulare ce au inclus escare sacrate, defecte tisulare 
traumatice si infectate dupã osteosinteza fracturilor membrelor 
inferioare, au fost descrise de Muller si colaboratorii.  
 

 La 84% din pacienti, folosind tehnica de închidere a plãgii prin 
vacuum, precedatã de irigare si debridare, ei au observat 
diminuarea plãgii si eradicarea infectiei. 
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Mecanismul de actiune al terapiei plãgilor supurate în vacuum nu 
este încã pe deplin elucidat. 
 

 Una din ipoteze aratã cã aplicarea de forte micromecanice la 
nivelul plãgii stimuleazã diviziunea celularã fiind demonstrat cã 
celulele supuse unei elongãri tind sa se dividã în timp ce 
celulele retractate sunt inerte. 
 

 Alte studii  aratã cã fluxul sanguin local creste de patru ori când 
se aplicã o presiune de aprosimativ  -125mmHg, iar formarea 
tesutului de granulatie creste semnificativ, respectiv cu 63.3 ± 
26.1% în aplicarea continuã a vacuumului, si 103% ± 35.3% în 
tehnica discontinuã. Aceeasi autori aratã cã volumul populatiei 
bacteriene tisulare scade semnificativ la patru zile de la 
începerea tratamentului. 
 

 McCallon  demonstreazã în cazul piciorului diabetic o duratã 
de vindecare mãsuratã în zile, mult mai scurtã (22.8 ± 17.4) în 
cazul terapiei în vacuum fatã de tratamentul cu pansament 
simplu al leziunilor în care durata de vindecare a fost aproape 
dublã (42.8 ± 32.5).  
 

 Cu toate aceste observatii favorabile tehnicii de tratament 
expuse se poate constata atât din practica clinica cat si din 
literaturã  cã pasul initial în tratamentul oricãrei plãgi supurate 
este debridarea chirurgicalã, aceasta convertind o plagã 
cronicã în una acutã capabilã sã parcurgã etapele normale 
ale vindecãrii. Dupã aceasta, tratamentele adjuvante precum 
cel în vacuum îsi gãsesc rolul potrivit. 
 

 În concluzie se poate afirma ca tratamentul plãgilor cronice sau 
supurate în atmosfera vidatã constituie o tehnicã adjuvantã cu 
rezultate foarte bune.  
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  Aplicarea sistemului de acoperire a plagii specific XLR8 
creaza un mediu steril si protejat la patrunderea bacteriilor, 
impermeabil pentru apa din exterior dar care permite 
perspiratia si evaporarea apei din plaga, creand astfel un 
mediu umed perfect balansat in vederea regenerarii tisulare. 

 

  Terapia cu utilizarea XLR8 asigura independenta deplina a  
pacientului precum si mobilitatea si confortul maxim posibil al 
acestuia. 

  

Factorii care pot influenta pozitiv progresul terapeutic  

 

 1.Factorii relationati cu plaga propriu- zisa  

  

› Plaga are o vascularizatie corespunzatoare  

› Patul plagii prezinta o granulare stabilizata  

› Plaga este debridata corespunzator  

› Plaga produce un nivel ridicat de exudat  

› Plaga este mai mare de 2 cm in deschidere  

 

2.Factori relationati de starea generala  a pacientului 

 

› Pacientul este stabilizat hemodinamic  (aport caloric 
suficient, aport de glucoza i.v., balanta hidro-electrolictica 
normala , terapie cu antibiotice eficient instituita, tensiune 
arteriala normala sau apropiata de normal 

› Afectiunile colaterale sunt bine controlate terapeutic 

› Terapia de combatere a durerii este stabilita si eficace  

› Pacientul a fost informat, educat si este compliant cu 
tratamentul  
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 Este important  sa monitorizati cu atentie si regulat  progresul tratamentului. 
Acest lucru presupune masurarea si evaluarea plagii utlizand metode si 
mijloace reproductibile de la o evaluare la alta. 

 

 Daca se produce o reducere a suprafetei plagii  cu aproximativ 15% in decurs 
de o saptamana (pana la 2 saptamani)– se recomanda continuarea 
tratamentului –cu evaluarea periodica  a plagii. 

 

 Daca nu constatati nici un progres –se recomanda oprirea tratamentului cu  
XLR8  si abordarea unei metode alternative de tratament, urmand sa 
reconsiderati terapia cu XLR8 intr-un stadiu ulterior.  

 

 In conditii  ideale (in special in absenta infectiei), plaga bine  perfuzata – veti 
constata progrese rapide  (in mai putin de 1 sapatamana) cu evidentierea 
clara a formarii tesutului de granulatie. 

 

 Aparitia granulatiei in patul plagii reprezinta un semn pozitiv al evolutiei 
corespunzatoare a tratamentului cu  XLR8. 

 

 Utilizati terapia cu XLR8  doar dupa ce s-a efectuat diagnosticul complet al 
afectiunilor care au determinat sau au creat conditii favorizante aparitiei 
plagilor, ati efectuat stabilizarea hemodinamica a pacientului, ati initiat 
tratamentul cu antibiotice si ati efectuat debridarea chirurgicala a plagii. 

 

 Terapia cu XLR8 s-a dovedit a fi  o metoda complementara eficace in 
tratamentul si revascularizarea plagilor din cadrul sindromului piciorului 
diabetic. 

 

 Terapia cu XLR8 trebuie efectuata doar dupa ce ati efectuat drenarea 
chirurgicala a colectiilor purulente si ati initiat terapia cu antibiotice sistemice-
in conformitate cu normele prevazute in Ghidurile Clnice acreditate national.   

 

 Terapia cu XLR8  trebuie sa fie efectuata in paralel cu celelalte masuri 
terapeutice de management a plagilor. 
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 Nu este intotdeauna recomandat sa incepeti terapia cu XLR8 imediat dupa 

interventia chirurgicala; este mai bine sa urmariti cu atentie evolutia plagii in 

primele 2 zile dupa operatie si abia apoi sa incepeti terapia cu XLR8. 

 

  Decizia de a utiliza terapia NPWT cu XLR8 ar trebui  sa fie luata ca urmare a 

evaluarii, de catre specialist, a urmatorilor parametrii: 

 

› Viabilitatea piellii si a tesuturilor din zona adiacenta plagii 

› Daca a fost eliminata sangerarea din patul capilar al plagii 

› Daca s-a realizat indepartarea tesuturilor necrotice si a colectiilor purulente din 

plaga  

› Daca s-a efectuat stabilizarea starii clinice a pacientului si au fost tratate 

cauzele predispozante  

 

 Terapia cu XLR8  trebuie oprita daca scopul terapeutic a fost atins (reducerea 

dimensiunii plagii sau revascularizarea si granularea patului vascular, suficienta 

pentru aplicarea unei grefe de piele).   
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Optimizarea  plagii  

• Terapica cu XLR8  poate fi utilizata preoperator pentru conditionarea/ pregatira plagii 

pentru remodelare/ reconstructie sau pentru a permite efectuarea unor interventii 

chirurgicale de reconstructie/ reabilitare de mai mica amploare. 

 

• Astfel este posibil sa se obtine reducerea timpului operator, scaderea riscului 

complicatiilor postchirurgicale si al necesarului unei suprafete de piele transplantata mult 

mai mica. 

 

• Efectele terapiei cu  XLR8 trebuie evaluate clinic, zilnic in prima perioada de 2 

saptamani. 

 

• Durata terapiei trebuie sa fie definita de catre medicul curant in raport cu starea initiala 

a plagii si volumul tesutului inconjurator sanatos- ce poate fi recrutat in procesul de 

reconstructie.  

 

•Post-chirurgical, terapia cu XLR8 poate fi utilizata pentru a rezolva micile dehiscente si 

pentru a inbunatati perfuzia marginilor viabile ale plagii. 



› Plagi acute  traumatice 

› Plagi subacute ( incizii dehiscente )  

› Plagi deschise cronice (plagi ulcerative de staza venoasa sau 
complicatii ale diabetului )  

› Grefe de piele  

› Ulcere varicoase  

› Ulceratii  post diabet ale extremitatilor 

› Ulcere de presiune   

› Escoriatii ale extremitatilor  

› Suturi dehiscente  

› Grafturi de piele   
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Se recomanda efectuarea unei evaluari clinice a plagii; specialistul trebuind 
sa ia in consideratie urmatoarele aspecte: 
 

 Reexaminarea marginilor plagii si inpectarea cu atentie a stratului fin 
epitelial, dupa cea de-a doua si urmatoarele aplicatii terapeutice cu 
XLR8; aparitia stratului granular epitelial imatur indica o evolutie 

corespunzatopare a tratamentului.  
 Evaluarea aspectului general al plagii– un aspect granular fin al plagii 
indica o evolutie spre vindecarea plagii in timp ce un pat al plagii 
intunecat si grujos indica o perfuzie insuficienta si ineficienta 
tratamentului. 
 Granulatia trebuie sa creasa in suprafata cu aproximativ   3–5% pe zi. 
 



 Trialurile clinice randomizate  efectuate in scopul evaluarii eficientei 
terapeutice  pentru utilizarea NPWT cu  XLR8, au demonstrat eficienta 
deosebita si superioritatatea acestui tip de tratament in cazuri , cum ar fi : 

 
 consecutiv unei amputatii iatrogene partiale a piciorului  (incepand cu amputatia 
partiala/totala a degetului piciorului pana la inciziile/ exciziile radiale pana la nivelul 
metatatarsianelor) 

 pentru stabilizarea grafturilor  cutanate si a insertiilor de umplere volum  

 reconstructia cu lambouri de piele sau prin splitarea si reinsertia pielii autologe 

 implanturile de umplere a defectelor de  volum si transplantul cu piele artificiala (in 
special in cazurile in care au fost utilizate matrici acelulare). In aceste cazuri s-a 
demonstrat ca terapia cu XLR8 faciliteaza perfuzia vasculara- fapt de importanta 
clinica majora in evolutia corespunzatoare a plagilor acoperite prin astfel de 
metode 
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Reducerea complexitatii/dimensiunilor  – i.e. simplificarea plagii. In ulceratiile 
profunde, complicate ale piciorului diabetic, non-infectate, non-ischemice, 
XLR8 poate fi utilizat pentru a  reduce aria suprafetei plagii si a incuraja 

formarea tesutului de granulatie, inclusiv deasupra suprafetelor osoase 
expuse, a tendoanelor sau tesutului muscular.  Acest fapt poate fi util si evita 
necesarele interventii de realizarea a grafturilor de piele sau reduce 
complexitatea interventiei chirurgicale de inchidere a plagii. O metoda 
particulara adaptata conditiei clinice speciale – picior diabetic – trebuie 
abordata in realizarea pansamentului si a acoperirii plagii , pentru a evita pa 
cat posibil ulcerele de eroziune si de presiune.  
Promovarea vindecarii profunde– Experienta clinica a aratat ca in cazul 

utilizarii terapiei cu  XLR8 pe durate prelungite de timp, in combinatie cu 
terapiile sistemice (antibiotice)  si chirurgicale ( debridare corespunzatoare a 
plagii)  se poate obtine vindecarea, chiar si in cazurile complicate de 
osteomielita cronica sau acuta, inainte de  inchiderea plagilor deschise. 
Astfel, posibilitatea aparitia recurentelor de focare osteomielitice reziduale 
este mult diminuata. 



 In multe cazuri – o perioada initiala de efectuare a terapiei  NPWT cu 
XLR8 ( de una sau doua saptamani) este recomandata a fi efectuata. 

 Dupa efectuarea acestei terapii initiale, plaga trebuie evaluata de 
medicul specialist in scopul de a se evalua progresul sau insuccesul 
terapiei 

 Daca terapia este eficienta si se constata un progres al vindecarii plagii 
– se observa o crestere zilnica a suprafetei  in care s-a format tesutul 
granular, adancimea plagii scade, lipsa infectiei locale si o perfuzie 
tisulara corespunzatoare – se recomanda efectuarea terapiei pana 
cand scopul terapeutic stabilit este atins.  

 Daca progresul terapeutic este lent, nesatisfacator sau daca se observa 
deteriorarea aspectului si perfuziei plagii si/sau aparitia unor infectii 
locale – terapia cu XLR 8 trebuie oprita  imediat ( cel putin temporar) si 
trebuie adoptata o alternativa terapeutica . 

 Pe parcursul efectuarii tratamentului alternativ – terapeutul trebuie sa 
monitorizeze constant evolutia plagii, si in functie de judecata clinica –
poate reintroduce terapia cu XLR8.. 
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In cazul pacientilor cu plagi ulcerante de cauza inflamatorie, terapia cu   
XLR8 se  poate utiliza atat pre operator pentru a se induce  o inbunatatire a 

patului plagii, in vederea pregatirii pentru interventia chirurgicala definitiva 
de inchidere a plagii, cat si post operator (in cazul in care se constata o 
evolutie lenta postchirurgicala, mai ales in cazul pacientilor cu istoric 
predispozant – evolutii  lente si complicate ale plagilor ulcerative in 
antecedente, reject de grefa de piele etc).  
Afectiuni care impun  optiune pentru utilizare a XLR 8:  

•  Sclerodermiile 
•  Lupusul Sistemic Eritematos 

•  Hipercoagularea  
• Artritele Reumatoide 
• Vasculitele  



 Rolul principal al terapiei cu XLR8  in ulcerele de  presiune este cel de a 
reduce volumul mare a cavitatiei plagii . 

 Terapia cu XLR8 are de asemena un rol semnificativ in inbunatatirea 

confortului pacientului ( reducerea frecventei de schimbare a 
pansamentelor si a senzatiilor de durere experimentate critic de pacient 
pe parcursul acestor manevre, eliminarea mirosului urat al exudatului),  
acest lucru inbunatatind calitatea vietii pacientului, scade costurile 
legate de manopera chirurgicala si creste complianta pacientului la 
tratament.  

 In general tratamentul cu XLR8 nu este recomandat in cazurile de ulcer 
Grad II si nu trebuie efectuat – contraindicatie majora- atunci cand se 

suspicioneaza injurii ale tesuturilor profunde sub o piele intacta 
structural.  
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 Terapia cu XLR8 este recomandata ca fiind de prima intentie in 
ulcerele de grad III si IV in anumite situatii cliinice si numai impreuna cu  
intregul arsenal terapeutic complementar specific in aceste complicatii.  

 Intreaga suprafata a plagii trebuie sa fie expusa inspectiei vizuale  iar 
o evaluare comprehensiva a plagii trebuie efectuata de catre medicul 
specialist, inainte de aplicarea buretelui de umplere a XLR8.  
Avand in vedere ca de cele mai multe ori avem ca obiectiv 
terapeutic tratarea unei plagi complexe cu multiple tracturi, este 
recomandata cu fermitate efectuarea unei debridari chirurgicale 
extinse a patului plagii, practicandu-se  exciza focarelor osteomielitice si 

expunerea larga a tesutului aparent sanatos inconjurator .   

 

 

 



 In cazul pacientilor care dezvolta ulcere de presiune ca urmare a unui 
eveniment acut major ( cum ar fi: traumatismele de coloana 
vertebrala) schimbarea frecventa a pansamentelor alaturi de 
imobilizarea prelungita la pat produc un impact psihologic major 
asupra pacientului si a starii de bine  a acestuia .  

 In acest caz terapia cu XLR8 poate facilita mobilizarea timpurie a a 
pacientilor – la inceput in scaunul cu rotile – si posibilitatea inceperii 
precocea terapiei de reabilitare . 
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 Terapia cu XLR8 trebuie sa fie luata in considerare ca si prima optiune 
terapeutica in cazul plagilor dehiscente sternale consecutiv interventiilor pe 
cord deschis. 
Aceasta poate fi utilizata ca si etapa intermendiara pana la inchiderea 

chirurgicala definitiva a plagii sau pentru a se obtine amanarea inchiderii 
primare in vederea reconstructiei osoase  si tisulare. 
In plus, terapia cu  XLR8  are si alte beneficii, cum ar fi: 

• Stabilizarea Sternului 
• Facilitarea recuperarii functionale a sternului  
• Facilitatarea drenarii medicastinului anterior 
• Facilitarea extubarii timpurii a pacientilor si mobilizarea acestora 
• Descresterea Mortalitatii pe termen lung   
 

 
 
 



 Terapia cu XLR8 se constituie ca o revolutie in abordarea terapeutica a 
plagilor abdominale deschise, desi istoricul acestui tip de tratament a 
inregistrat multiple obstacole in introducerea NPWT, ca si optiune 
terapeutica viabila in cazul acestor pacienti – cea mai frecventa cauza 
fiind etiologia plagii abdominale.  

 
 Terapia cu XLR8 poate fi realizata pentru 

› A obtine temporizarea inchiderii primare a fasciei  
› Pentru a se realiza formarea accelerata a tesutului de granulatie in 

vederea realizarii unui graft  
› Alte le 

 
 Terapia cu  XLR8 poate avea urmatoarele efecte benefice: 

› Cresterea sanselor de supravietuire 
› Scaderea  frecventei de schimbare a pansamentelor  
› Diminuarea numarului de interventii chirurgicale secundare pentru 

reconstructia peretelui abdominal  
› Scaderea incidentei de aparitia a complicatiilor, cum ar fi hernia 

dehiscenta de sutura, infectiile locale si sistemice, etc.  
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Utilizarea XLR 8 permite:  

 Reducerea necesarului de resurse umane si a manoperei 

 Reducerea numarului si scaderea severitatii evenimentelor 
adverse, a complicatiilor si a necesarului de interventii 
chirurgicale secundare.  

 Reducerea numarului de zile de spitalizare per pacient si a 
frecventei de internare a acestuia 

 Pacientul este mobil, integrat in societate si familie  

 Creste numarul de cazuri tratate de aceeasi clinica,cu acelasi 
personal medical si aceeasi dotare  



Tehnica de utilizare terapeutica a XLR8 poate fi descrisa ca fiind foarte 
facila, atat pentru specialistul medical cat si pentru pacient: 

 

 O bucata de burete – steril si cu stuctura macro si microscopica 
speciala – este plasat in plaga si deasupra sa este plasata o folie de 
drenaj, de asemenea sterila si fara efect iritant asupra pielii si tesuturilor 
expuse (aceasta folie de acoperire are pe partile laterale, tuburi  de 
drenaj al exudatului acumulat). 

 Intreaga arie a plagii-inclusiv cea acoperita deja de burete si folia de 

drenaj- este acoperita cu o membrana transparenta adeziva , fixata 
ferm de pielea sanatoasa  din jurul plagii.  

 Atunci cand capatul distal al tubului de drenaj este conectat la XLR8, 
acesta va genera vacuumul necesar si suficient pentru a realiza 
mobilizarea exudatului, de la nivelul buretelui plasat in plaga pana in 
rezervorul de acumulare al exudatului.  

 Exudatul acumulat in rezervorul XLR8  este considerat a fi un deseu 
medical periculos, tip fluid biologic, si trebuie eliminat –neutralizat 

conform normelor legale in vigoare. 
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 Presiunea subatmosferica optima pentru accelerarea vindecarii 
plagilor pare a fi de aproximativ 125 mm Hg, utilizand un ciclu alternant 

de: 5 minute aspirare urmate de 2 minute pauza ( sau scaderea valorii 
de aspiratie).  
 Aceasta tehnica  optimizeaza fluxul sangvin, scade edemul local 
inflamator si indeparteaza fluidele excesive din patul plagii.  
 In consecinta- aceste modificari fizice – faciliteaza clearence-ul 
bacteriilor din plaga si, datorita aplicatiei cicice a presiunii sub 
atmosferice, se produce un efect asupra citoscheletului celulelor din 
patul plagii. 

Acest lucru   va avea ca efect declansarea cascadei mediatorilor 
intracelulari de vor induce o crestere a ratei de proliferare celulara si 
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Caracteristicile Terapiei cu Presiune 

Negativa Continua Variabila 

Grad de dificultate  pentru montarea buretelui, 
foliei de drenaj si a XLR8  

Mediu  

Indicata in terapia de reconstructie prin 
lambouri cutanate  

da 

Indicata in plagile cu grad mare de exudatie  da 

Indicata in terapia de pregatire a transplantului 
cutanat  

da 

Indicata in plagile dureroase  da 

Indicata in plagile complexe, tunelizate  da 

Indicata in cazuri de patologie asociata – 
structuri instabile  

da 

Indicata si in cazul plagilor cu nivel redus de 
exudat  

da 

Indicat in cazul terapiei plagilor cu volum mare  da 

Indicat in cazul terapiei plagilor cu volum mic 

 

da 

Indicat in cazul plagilor cu evolutie 

trenanta sau stagnanta  

da 



 Terapia in Mod  Continuu este  recomandata pentru toate tipurile de plagi, in 

primele 48 de ore.  

 Terapia in Mod Variabil poate fi utilizata in urmatoarele  48 de ore dupa aceasta 

prima etapa. Unii pacienti pot totusi sa  prezinte o evolutie mai buna in cazul 

terapiei in mod continuu pe toata perioada initiala ( 48+48 ore). 

 Terapia in Mod Continuu si dupa primele  48 de ore este indicata atunci cand: 

›  Pacientii prezinta risc crescut de sangerare  

›  Pacientii acuza un disconfort semnificativ in cazul terapiei cu mod variabil. 

› Este dificila mentinerea sigilarii plagii.   

› Se constata prezenta unor tunelizari ale plagii, caz in care terapia in mod 

continuu este benefica si accelereaza inchiderea plagii, apropierea marginilor 

acesteia si accelereaza formarea tesutului de granulatie.   

› Se constata existenta unui exudat mare dupa primele 48 de ore (este indicat a 

se astepta reducerea exudatului la un nivel minimal si dupa aceea setarea 

modului intermitent de terapie).  

› S-a practicat tehnica reconstructiei cu lambouri sau grafturi cutanate si se 

doreste intarzierea formarii tesutului cicatriceal.   

› Se urmareste creearea efectului de divizare ( de exemplu plagi abdominale 

mari sau sternotomii).  
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 Fistulle comunicante cu cavitati ale organismului 
 Fistule aderente organe  
 Tesut necrotic in plaga  
 Focare osteomielitice netratate  
 Malignitate  



 Pe tot parcursul terapiei cu XLR8, plaga trebuie monitorizata 
permanent, urmarind cu atentie aparitia unor eventuale complicatii, 
cum ar fi:  sangerararea, macerarea, durere acuta, mirosul nepplacut, 
reactie iritativa a tegumentelor, leziuni de presiune, deteriorarea patului 

plagii din cauza mobilizarii aberante a tuburilor de drenaj, etc.  

 Daca se constata deteriorarea patului plagii sau a tesutului aparent 
sanatos anterior din jurul acesteia, sau daca tegumentele adiacente 
plagii devin friabile si uscacioase – NPWT trebuie oprita imediat si 
pacientul trebuie consultat de urgenta de medicul specialist.  

 Terapia cu XLR8 trebuie oprita de asemenea imediat daca se constata 
aparitia uei sangerari importante in plaga. 
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 Asigurati-va cu temeinicie ca atat  conditia clinica generala si 

specifica a pacientului , cat si tipul si localizarea plagii recomanda 

tratamentul cu  XLR8® Wound Therapy. 
  Cititi cu atentie si respectati instructiunile de utilizare si informatiile cu 
privire la siguranta, inainte de a recomanda/ utiliza XLR8. 
  Asigurati-va temeinic  cu privire la diagnosticul etiologic  si al 
complicatiilor bolii de baza. 
  Evaluati cu atentie comorbiditatile . 
  Nu plasati Green Foam® direct pe organele expuse, vase de sange, 
nervi sau peste anastomoze. 

  Asigurati-va ca plaga a fost debridata chirurgical suficient si eficient 
inainte dei nceperea tratamentului cu XLR8.  

 
 
 



 Nu plasati buretele absorbant in plaga: comprimat, contorsionat 
sau indesat; acest lucru poate produce o presiune asupra patului 
plagii care anuleaza efectul NPWT sau poate produce o deteriorare 
suplimentara a plagii; este de preferat a se “ cori” buretele astfel 
incat acesta sa poata acoperi si umple plaga gentil si fara a 
exercita nici un fel de presiune asupra patului sau marginilor plagii.  

 Asigurati-va ca, dupa ce ati aplicat si folia protectoare, s-a realizat 
o ermetizare sigura a plagii. 

  Inregistrati cu precizie si tineti evidenta stricta cu privire la numarul 
de bureti de absorbtie utilizati si verificati periodic starea acestora.  

 Mentineti terapia cu XLR8®  timp de cel putin  22 ore din cele  24 ale 
unei zile de tratament. 

  Nu lasati buretele in situl plagii daca terapia a fost sau urmeaza a fi 
intrerupta mai mult de 2 ore ( continuu). 

  Monitorizati permanent starea de functionare a echipamentelor, 
interveniti in cazul declansarii alarmelor, identificati cauza acestora 

si eliminati cauzalitatea.  

 Daca nu se produce nici o inbunatatire a plagii in primele doua 
saptamani de tratament, opriti tratamentul cu XLR 8 si alegeti alta 
terapie.. 
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•  Asigurati-va ca pacientul este stabil hemodinamic inainte de a incepe 
tratamentul .  
•  Protejati vasele de sange si organele.  
•  Obiectele ascutite si fragmentele osoase trebuie eliminate total din zona 
plagii care urmeaza a fi acoperita de pansamente.  
•  Spalati si uscati tegumentele si tesuturile din jurul plagii. Alegeti cu grija 

produsele de curatare a tegumentelor din jurul plagii.  
• Nu permiteti ca buretele de absorbtie a exudatului sa fie in contact sau sa 
se rasfranga deasupra tegumentului intact.  Protejati tegumentele friabile din 
jurul plagii .  
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Algen Alginate range 

Genasys SIS matrix dressing 

Nanogen Bio-cellulose membrane 

Advagen collagen/Alginate composite dressing 

Flexcell hyaluronic acid injections 

•  Sistem de terapie a plagilor prin presiune negativa,  dedicat utilizarii 
intensive in spital – Genadyne A 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sisteme de saltele terapeutice anti escara, cu presiune alternativa, 

sistem  de pozitionare si percutie a pacientului,  rotatie laterala pentru 
preventia  aparitiei leziunilor de decubit si mobilizare a secretiilor 
bronhice:  MNS 400,500,600. 

 

 

 

 

 

 

 

 


