ZELFS EEN
HERNIATIE
VAN ÉÉN
TOEGANGSPOORT
VORMT AL EEN
GROTE UITDAGING

Versaone™
systeem voor fasciesluiting

DE INCIDENTIE,
RISICO'S EN
KOSTEN
VAN TOEGANGSPOORTHERNIA'S
Toegangspoorthernia's komen vaak
voor bij procedures en vormen een
belasting voor patiënten, artsen en de
gezondheidszorg

MAAR LIEFST

5,2%
van de patiënten die een laparoscopie ondergaan, ontwikkelen
een toegangspoorthernia1

Herniatie van
toegangspoorten
vormt een grote
kostenpost. Zo zijn
er alleen al in de
Verenigde Staten:

~64.000

procedures per jaar om
toegangspoorthernia's
operatief te
herstellen3, met een
kostenplaatje van...

Alle fasciedefecten van meer dan 10 mm
moeten worden gesloten om herniavorming
op de toegangspoort te voorkomen1
Risicofactoren voor een toegangspoorthernia zijn onder
andere1:

∙
∙ Grote trocars (10 mm en groter)
∙ Lange procedures
∙ Locatie van de trocar
∙ Hogere leeftijd
∙ Patiënten met een hoge BMI
Inadequate sluiting

Een klinisch onderzoek
van patiënten binnen drie
jaar na de operatie heeft
aangetoond dat hernia's
door onderdiagnose bij maar
liefst 25,9% van de patiënten
voorkomen.2

~$7000

per benodigde extra
herniaoperatie.4 Dat
zorgt voor een extra
belasting van...

~$446
miljoen
op de
gezondheidszorg
van de Verenigde
Staten.5

Technieken voor fasciesluiting zoals
handmatige hechtingen, suture passers
en instrumenten voor sluiting kunnen
inadequaat zijn.6,7
Het VersaOne™-systeem voor fasciesluiting maakt een
efficiënte, consistente sluiting mogelijk.8

ONZE
OPLOSSING
VOOR
DE UITDAGINGEN BIJ HET
SLUITEN VAN
TOEGANGSPOORTEN.
Consistente steken van 5 mm

Geen lekken

Het VersaOne -systeem voor fasciesluiting is een alles-in-eensysteem8. Het is ontworpen voor:

In preklinische proeven werden VersaOne™ fasciesluitingscanules gedurende intervallen van 4 uur
blootgesteld aan menselijke lichaamstemperaturen
(98,6 F) en pH (7,4). In deze tijdsperiode was er14:

™

∙ Consistente sluiting van toegangspoorten
∙ Verhoogde efficiëntie bij de ingreep
∙ Gebruiksgemak

8

8,†

8

Met het VersaOne™-systeem voor fasciesluiting
kunnen chirurgen de fascie op 5 mm aan beide
kanten van de trocarwond sluiten.9
Bij het sluiten van abdominale wonden is aangetoond dat kleine
steken van 5 mm herniatie van de incisiewond verminderen.10–13,†

† In vergelijking met concurrerende sluitingsinstrumenten, suture passers en
handmatige hechtingen.

∙ Geen wijziging van de punctiekracht
∙ Geen lek aan het canulevenster
∙ Geen delaminatie van de film

De geleider op het VersaOne™-systeem voor
fasciesluiting sluit de canule af en vermijdt
zo lekken tijdens het sluiten. De vensterfilm
sluit de canule af en de prestatie wordt niet
door het gebruik beïnvloed.15

Integriteit van de film

Fasciesluiting in dikker weefsel

Benchtop-tests hebben aangetoond dat er geen deeltjes
worden gegenereerd wanneer de suture passer door de
vensterfilm van de canule wordt gebracht.16

Het VersaOne™-systeem voor fasciesluiting dient
te worden gebruikt bij weefsel dat dikker is dan 3 cm
(1,2 inches) om te vermijden dat de huid en het
omringende weefsel onbedoeld beschadigd worden.17

De punctiekracht door de ﬁlm is lager dan of vergelijkbaar met
de punctiekracht door de buikwand.14

» Bekijk het VersaOne™-systeem voor fasciesluiting in actie
hcpresources.medtronic.com/versaone-fascial-closure-system
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