Krvácení a komplikace
v souvislosti se zavedeným FlexiSeal
(Systém pro odvod tekuté stolice)

Streitová

Systém pro odvod tekuté stolice
Systém je dočasné záchytné
zařízení, které je indikováno pro
ležící nebo nehybné pacienty,
kteří trpí fekální inkontinencí
a mají tekutou nebo polotekutou
stolici.
Tento zdravotnický prostředek je
navržen tak, aby spolehlivě
a účinně odvedl výkaly, chránil
pacientovy rány od kontaminace
stolicí, snížil riziko rozpadu kůže
a rozšíření infekce.
ActiFlo, Fa.:Hartmann-Rico

Secco, Fa.: Dallhausen

Indikace pro použití
systému Flexi-Seal

Výhody použití systému
Flexi-Seal

 přítomnost průjmovitého

 prevence vzniku poškození

onemocnění
 inkontinence stolice
tekutého nebo kašovitého
charakteru
 pacient, který nezvládne
cestu na WC nebo je
upoután na lůžko a trpí výše
uvedenými problémy

integrity kůže nebo snížení
jejího poškození
 prevence šíření infekce
 snížení rizika prodloužení
délky hospitalizace
 zvýšení komfortu pacienta
v oblasti psychické i fyzické
 snížení celkových nákladů

Zamezuje přenosu infekce na ošetřovatelský personál. Minimalizuje
poškození integrity kůže v oblasti genitálu, infikování pooperačních ran
nebo jiných defektů

Významně se podílí na prevenci vzniku proleženin nebo
jiného poškození kůže, nejčastěji opruzeniny nebo macerace.
Pomáhá efektivně léčit již vzniklé defekty

Kontraindikace zavedení








citlivost na některou složku systému nebo alergická reakce vyvolaná toto složkou
Silikon,
v posledním roce prodělaná operace tlustého střeva nebo rekta,
poranění rekta nebo análního otvoru,
závažná stenóza či striktura rekta nebo análního otvoru (distální rektum není schopno
pojmout naplněný balónek),
suspektní nebo potvrzené poškození rektální sliznice, tj. závažnou proktitida,
ischemická proktitida, vředy na sliznici,
potvrzený rektální či anální tumor,
hemoroidy.

Tento produkt není určen k používání:
 delšímu než po 29 po sobě jdoucích dnů,
 u pediatrických pacientů (tj. pacientů mladších 18 let).
Okamžité odstranění systému, pokud nastane některá z následujících situací:

• rektální bolest,
• krvácení z konečníku,
• břišní příznaky jako distenční bolest, Autonomní dysreflexe.

Guidelines
for Management of Fecal Incontinence
with Flexi-Seal® FMS

Nežádoucí reakce !!!!!!
Jako u každého jiného systému zavedeného do
rekta, i u tohoto se mohou objevit tyto nežádoucí
příhody:
 podtékání stolice okolo zavedeného katétru,
 anální svěrač může ztratit tonus a tím dojde
k dočasné dysfunkci svěrače,
 tlaková nekróza sliznice rekta,
 infekce,
 ucpání střeva,
 perforace střeva.

Pacient ORIM 2
 pacient 69-letý pacient, stp. KPR, kardiální příčina, amputace






DK, obezita, dlouhodobě Fraxiparin,
18 dní zaveden FlexiSeal, bez komplikací, po stabilizaci stavu
ex,
za 3 dny krvácení z rekta, asi 400ml čerstvé krve, TK 125/75,
P 111, Hg 100,
hluboká fissura rekta,
2 x EBR, Remestyp, chir. ošetření.

Pravděpodobná příčina

?
Zavedený FlexiSeal

Kazuistika


65 - letý muž, provedená angioplastika, zadní IM, podáván nízkomolekulárního
Heparin,



hypotenze,septický šok, respirační selhání, UPV, MRSA, ATB, průjmy zaveden
flexiSeal,






6 dní po zavedení dochází ke krvácení z konečníku,
později další dvě epizody odchodu čerstvé krve z rekta – neodstraněn FlexiSeal!!!
za dalších 24hod masivní krvácení, odstraněn FlexiSeal
náhrada krve, plazmy.



Kolonoskopie – rozrušení stěny sliznice rekta 6 cm od análního otvoru, tamponáda
balónkovou sondou,
další epizoda krvácení po dalších 15 dnech, nutný chir. zákrok.



Significant Rectal Bleeding as a Complication of a Fecal Collecting Device: Report of a Case Blaithin P. Page
M.R.C.S., Stephen A. Boyce Ph.D., M.R.C.S., Christopher Deans M.R.C.S., John Camilleri-Brennan M.D.,
F.R.C.S.(Glasg.)(Gen. Surg

Kazistika
1. pacient
o

o
o
o

71-letý muž, hypotenze,desaturace, horečka až 39,5°, septický šok v souvislosti
s infekční kolitidou, léčba – vazoaktivní léčiva, širokospektrá ATB, antitrombolická
profylaxe, průjmy, zaveden FlexiSeal,
8 den mírné krvácení z rekta, bez řešení, FlexiSeal ponechán!!!!!!!
25 den při odstranění – krvácení, hemodynamická nestabilita,
Koloskopie – vřed až nekróza v distální části rekta.

2. Pacient
 61-letá žena, akutní respirační selhání, septický šok, problematické odvykání
od ventilace, tracheostomie, antitrombolická profylaxe,
 průjmovité stolice, dekubit – zaveden FlexiSeal,
 4 dny bez komplikací - zrušen,
 poté další zhoršení průjmů a FlexiSeal znovu zaveden,
 za 72 hodin krvácení z konečníku, kolonoskopie odhaluje erozi
pravděpodobně ischemického původu v zadní stěně konečníku.
MONGE, Francisco Javier Carmona a Irene Álvarez ANGORRILLA ET ALL. Rectal ulceration due to using the Fexi-Seal fecal management
system: a case report*. Revista da Escola de Enfermagem da USP [online]. 2011, roč. 45, č. 5 [cit. 2014-01-12]. DOI:
http://dx.doi.org/10.1590/S0080-62342011000500032. Dostupné z: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080
62342011000500032&script=sci_arttext&tlng=en

Neramdomizovaná Studie ConvaTec

 10 pacientů z dvou různých nemocnic USA,
 vyloučeny kontraindikace – nedávné operace konečníku,






operace na střevech,
endoskopie před a po zavedení FlexiSealu – bez nálezu,
2 x pacienti krvácení z rekta s následným chir. zásahem,
pacienti s antiagregační a antikoagulační léčbou,
koronární příhody,

Závěr
pravděpodobná příčina:
lokální tlak-nekróza, eroze u pacientů s antiagregačními a antikoagulačními
léky s nedávnými koronárními příhodami.
související faktor:
dlouhodobý mírně zvýšený tlak na sliznici rekta a náhlý pohyb systému v rektu

Autonomní dysreflexe jako komplikace Systemu FlexiSeal
u muže s kvadruplegií
• 26-letý muž po zlomenině C5 po výstřelu, s kvadruplegií, po 2-měsíčním pobytu na
ICU – sakrální dekubitus 4° (4 × 5 cm), močová a fekální inkontinence.
• 2 x podstoupil transplantaci kožního štěpu. Po druhé operaci zaveden - Flexi-Seal
pro ochranu perianální oblasti od vlhkosti a chemického poškození výkaly, o 2 dny
později se objevily příznaky Autonomní dysreflexe (AD), hypertenze (180/100 mmHg),
silné bolesti hlavy, zčervenání v obličeji, bušení srdce, provázeno velkými obavami
a strachem pacienta.
• Podezření na možné dráždění tlustého střeva - FMS byl odstraněn, poté se krevní tlak
snížil na 110/70 mmHg, bolest hlavy, úzkost, a další příznaky okamžitě zmizely.
V tomto případě byl s největší pravděpodobností podnětem pro AD FMS, který
způsobil střevní podráždění.
Autonomní dysreflexe
vyskytující se u pacientů s poraněním míchy na úrovni T6 a vyšší. Vyskytuje se až u 3/4
nemocných s lézí nad Th 6 – nad odstupem břišního sympatiku. Stimul pod úrovní léze
zapříčiní reflexní sympatickou vazokonstrikci, zpětná regulace z vyšších supraspinálních
center je míšní lézí blokována a reflexní autonomní reakce fungují dysharmonicky.
Karlsson AK. . Autonomní dysreflexe míchy. , 1999; 37 . (6) :383-391 [ PubMed ]
Dolinak D, Balraji E. Autonomní dysreflexe a náhlá smrt u lidí s traumatickým poraněním míchy. Am J Med Soudní Pathol. 2007; 28 .
(2) :95-98 [ PubMed ]
Flexi-Seal ® System [příbalový leták]. Princeton, NJ: ConvaTec, divize ER Squibb & Sons, LLC, 2006.
Padmanabhan, Stern M, Wishin J, Mangino M, Richey K, DeSane M. Klinické hodnocení flexibilní systému pro fekální inkontinenci. Am J Crit
Care. 2007; 16 . (4) :384-393 [ PubMed ]

závěr
Lékař
 vyšetřit pacienta před zavedením
systému per rectum,
 podrobná anamnéza pro
vyhodnocení kontraindikací,
 opatrnost a kontrola systému
u pacientů s antikoagulační
a antiagregační léčbou,
 pozor u pacientů po poraněním
míchy na úrovni T6 a vyšší Autonomní dysreflexe.

Sestra
 zamezit zvýšenému tahu
katétru,
 1 x denně provést
vyfouknutí balónku nebo
užití nového typu systému.

Těsnící manžeta (balónek) se přizpůsobí anatomickému tvaru rekta a vytvoří účinné
těsnění, které minimalizuje podtékání. Díky nové technologii lze použít jen minimální
tlak k naplnění balónku, což velice snižuje riziko poškození tkáně rekta, a proto není
zapotřebí balónek pravidelně vyprazdňovat a znovu plnit, což výrazně šetří
ošetřovatelský čas a mírní riziko nekróz.
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