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Göğüs kafesinin 
sabitlenmesi

GÖĞÜS KAFESİNİN

HASTA

SABİTLENMESİ

GÜVENLİĞİ
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Kalp cerrahisi operasyonları sonrasında yara komplikasyonları halen en önemli 
hastalık ve ölüm nedenlerinden birisi.Bakım esnasında oluşan göğüs kafesi kemiği 
iltihapları gibi enfeksiyonlar hastanede kalma süresini ve yaranın iyileşmesi süresi-
ni artırmaktadır.Daha fazla antibiyotik kullanımı ve yüksek oranda malzeme kullanı-
mı tedavi masrafl arını artırmaktadır.

Tıbbi masrafl arın geri ödenmesinde getirilen kısıtlama özellikle geçtiğimiz yıllarda 
cerrahi operasyon sonrasında komplikasyonların önlenmesinin önemini artırmıştır.
Operasyon sonrasında hasta bakımında hastanın kendini iyi hissetmesi ve kaynak-
ların etkin kullanımına odaklanılmaktadır.

Posthorax® Destek Yeleği-Göğüs kafesi sabitleyici

Posthorax yeleği klasik göğüs kafesi kapatılması yöntemlerine basit bir ilavedir 
ve ilgili riskleri önemli ölçüde azaltmaktadır.

• Kablolardan yayılan basıncı dağıtmaktadır.
• Kablo kırılmasını, yırtılmayı ve açılmayı önlemektedir.
• Daha kuvvetli ve sağlam kapanma seviyesini artırmaktadır.
•  Derin göğüs kafesi yarası enfeksiyonları ve mediastinit iltihabını önlemektedir 

(klinik incelemelerde %63 azalttığı görülmüştür)
•  Hastanede kalma süresini, cerrahi işlemin tekrarlanmasını ve yeniden kabul 

süreçlerinde tasarruf sağlamaktadır.
• Ağrıyı azaltmaktadır.

OPERASYON SONRASI İYİLEŞME
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Posthorax® Göğüs kafesi destek 
yeleğinin özellikleri ve tasarımı

OPERASYON SONRASI İYİLEŞME

Özel şekilde tasarlanmış nefes alma verme ve durdurma mekanizması sayesinde, 
hasta düzenli nefes almaya devam eder.Sadece Posthoraz göğüs kafesi destek 
yeleği patentli tasarımı ile bir çok sağlık merkezinde rastgele alınan hastalar 
üzerinde yapılan testlerde önemli başarılar elde etmiştir.

Esnek olmayan ön bölüm göğüs kafesi seviyesini düz ve stabil tutar, böylece iki 
göğüs kafesi kemiğinin sürtünmesini önler. 

www.posthorax.com

Esnek olmayan 

Nefes alma durdurma Nefes alma durdurma 

Çekiniz Çekiniz

İki yastık ön ve arka tarafta sabitlenme sağlayacak şekilde göğüs 
kafesinin sol ve sağ yanına yerleştirilir.

Enek yan taraf bantları normal 
nefes almayı sağlar, göğüs kafesinin 
overekstansiyonunu (aşırı gerilme)
önleyen mekaniği durdurur.

İki t k ö k t ft bitl ğl k kild öğü
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OPERASYON SONRASI İYİLEŞME

Yüksek seviyede tasarım düşük maliyetli 
bir çözüm sunar

Derin göğüs kafesi enfeksiyonları ve mediastinit durumlarının iyileştirilmesi masrafl ıdır.Klinik 
testler maliyetin 35.000 ve 55.000 Euro (1-4) arasında olduğunu tespit etmiştir. Uzun süreli 
iyileşme dönemi ve buna bağlı uzun süre hastanede yatılı tedavi edilen hastalar için maliyet 
300.000 Euro olarak belirtilmiştir.(3)Amerika Birleşik Devletleri Sağlık bakım programı %227 
oranında maliyetlerin artığını rapor etmiştir.(5)

Sigorta masrafl arı bazı durumlarda karşılamaktadır, ancak bu her zaman mümkün değildir.
Geçen günlerde yapılan bir araştırma, hastanın 9.145 Euro dolayında ortalama maliyetinin 
Alman Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığını göstermiştir. (4)

Hastanın güvenliğine her geçen gün daha fazla odaklanılmaktadır.Yüksek yeniden tedaviye 
kabul ve hastanede enfeksiyon kapma durumları hasta için hem maliyetli hem de sıkıntı 
vermesinin yanında hasta için ölümcül de olabilmektedir.

Bir çok sağlık merkezinde rastgele alınan hastalarda yapılan araştırmadaki yeniden kabul 
oranlarına göre : ‘’Göğüs kafesi yara komplikasyonu bulunan hastaların tümünde hastane-
den taburcu olduktan 90 gün sonra yarada %34 oranında enfeksiyon gelişmiştir.Hastanede 
ortalama kalma süresi, hastanın enfeksiyondan dolayı yeniden cerrahi operasyon geçirmesi 
gerektiğinden, 49 güne uzamıştır.Yeniden tedaviye kabul durumlarında, takip evresinde or-
talamada hastanede kalma süresi 42 gündür (6).

‘’Cihazın devamlı kullanılması derin göğüs kafesi yarası komplikasyonlarını ile ilgili riskleri 
%54 oranında azaltmaktadır.’’

Yüzeysel yara 
enfeksiyonu

ORTALAMA Derin göğüs kafesi 
yarası enfeksiyonu

GEÇEN GÜNLER

Posthorax® Göğüs kafesi destek yeleği 
hastalar için büyük avantajlar 
sunmaktadır.

Hastanede kalma süresinin uzaması, 
yara iyileştirme yönetimi ve azalan 
operasyon yeterliliği mali yönetim 
tarafından göz önünde bulundurulması 
gereken faktörlerdir.
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OPERASYON SONRASI İYİLEŞME

www.posthorax.com

(1) Speir ve arkadaşları: Virginia’da koroner arter bypass ameliyatına dair operasyon sonrası 
komplikasyonların ilave maliyetleri. Göğüs kafesi cerrahisi yıllık kayıtları: 2009; 88:40-46

(2) Hollenbeak ve arkadaşları:Koroner arter bypass cerrahi operasyonunu takiben derin 
göğüs cerrahisi sonrasında oluşan enfeksiyonların klinik ve mali etkileri CHEST: 2000; 
118; 397-400

(3) Loop ve arkadaşları: Koroner arter bypass organ aşılama sonrasında oluşan göğüs ka-
fesi yara komplikasyonları: Erken ve geç dönem ölüm ve hastalık ve bakım masrafl arı. 
Göğüs kafesi cerrahisi yıllık kayıtları:1990:49:179-187

(4) Graf ve arkadaşları: Derin göğüs kafesi yarası enfeksiyonlarının ekonomik etkileri, Avru-
pa Kardiyo göğüs kafesi cerrahisi dergisi : 2010; 37: 893-896

(5) Brown, P., Kugelmass, A., Cohen, D., Reynolds, M., Culler, S., Dee, A. & Simon, A.Koroner 
arter bypass organ aşılama cerrahisi ile ilgili komplikasyonların sıklığı ve maliyetleri.
Amerika Birleşik Devletleri Sağlık bakım programı sonuçları. Göğüs kafesi cerrahisi yıllık 
kayıtları: 2008, 85 (6): 1980-1986 

(6) Gorlitzer ve arkadaşları: Sternotomi sonrasında göğüs kafesi yaralarının önlenmesi: Bir 
çok sağlık merkezinde rastgele alınan hasta örneklerine dair büyük bir araştırmanın 
sonuçları: 26.Avrupa Kardiyo Göğüs Kafesi Kurumu’nun yıllık toplantısında sonuçlar su-
nulmuştur. 10/2012
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Posthorax® Göğüs kafesi yeleğinin 
işlevi ve etkinliği

Sayaç –Basınç 2 NM/cm2 ‘e kadar esnek bandaj ile

(1) Median sternotomi sonrasında göğüs kafesi destek sistemlerinin karşılaştırılması:Biyomekanik analizde güç dağıtımının 
değerlendirilmesi 40. Alman Göğüs Kafesi ve Kardiyovasküler Cerrahi Kurumu yıllık toplantısı, 14 şubat 2011

Esnek bandaj yetersiz 
sabitlenme durumunu 

gösterir.

Posthorax® Göğüs kafesi destek 
yeleği göğüs kafesi etrafındaki 

göğüs içi basınç emilir.

Sayaç- Basınç 8 NM/cm2 basınca kadar Posthorax® yelek ile

İki cihaz arasına ve göğüs kafesi etrafında yerleştirilmiş basınç sensörleri kullanılarak derin 
nefes alma, hareket etme ve öksürme ile ortaya çıkan emilen güç ölçülür.

1. Biyomekanik Araştırma (1)

OPERASYON SONRASI İYİLEŞME

osthorax® Göğüs kafesi destek

Nefes alma - derin nefes alma - öksürme - hareket etme

Nefes alma - derin nefes alma - öksürme - hareket etme
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Yayınlar :
1.  rastgele alınan hastalar üzerinde bir çok sağlık merkezinde yapılan araştırma, Posthorax® ile kalp cerrahisi operasyonu 

sonrasında göğüs kafesi komplikasyonları ile ilgili iyileşmeleri işaret etmiştir. Gorlitzer ve arkadaşları; Interact 
CardioVasc Thorac Surg 2010;10:714-718. doi:10.1510/icvts.2009.223305 

2.  Yeni tasarlanan göğüs kafesi destek yeleği median sternotomi sonrasında göğüs kafesinin sabit durmasını 
sağlamaktadır. Gorlitzer ver arkadaşları: Eur J Cardiothorac Surg (2009) 36(2): 335-339. doi: 10.1016/j.
ejcts.2009.01.038

‘Kalp cerrahi operasyonları sonrasında göğüs kafesinin stabil olmaması derin göğüs kafesi 
yarası iyileşme komplikasyonları ve mediastinit için en önemli faktör gibi görünüyor.’’ (2)

Posthorax® Göğüs kafesi destek yeleği derin göğüs kafesi yarası enfeksiyonları ve mediasti-
nitin önemli ölçüde azaltılmasına destek olmaktadır.Enfeksiyonun azaltılması, hastaneden 
yatış süresini azaltmakta ve böylece hastanın maliyetlerini kısmaktadır.

2.  Bir çok sağlık merkezinde rastgele seçilen hastalar üzerinde yapılan 
testler- Bir ITT analizi (2)

1.Rastgele seçilen hastalarda bir çok sağlık 
merkezinde yapılan araştırma : (2600 hasta)

Yelek 
giymeyen grup

Yelek giyen 
grup İyileşme

Yara iyileşme komplikasyonları toplamı 3,36 % 2,59 % -22,91 %

Derin göğüs yarası enfeksiyonları ve mediastinit 2,27 % 1,04 % -54,18 %

Enfeksiyonla ilgili olarak hastanede yatış süresinin uzaması 1490 gün 874 gün -586 gün

2.Tün hastalara dair ayarlarda tek kohort 
araştırması

Yelek 
giymeyen grup

Yelek giyen 
grup İyileşme

Yara iyileşme komplikasyonları toplamı 3,53 % 2,74 % -22,37 %

Derin göğüs yarası enfeksiyonları ve mediastinit 2,39 % 0,88 % -63,17 %

Enfeksiyonla ilgili olarak hastanede yatış süresinin uzaması 1676 gün 1350 gün -326 gün

3.  Üniversite Kalp Merkezi Hamburg – Eppendorf Kohort araştırması 
– bir ITT analizi (3)

OPERASYON SONRASI İYİLEŞME

(2) Açık kalp ameliyatı sonrasında göğüs kafesi yarası komplikasyonlarının azaltılması ile ilgili rastgele seçilen hastalarla 
bir çok sağlık merkezinde yapılan dünyanın en büyük araştırmasının kesin sonuçları, Gorlitzer ve arkadaşlar, ı124 (10021): 
A13882 - Sirkülasyon, özet AHA Orlando, 2011

(3) Wagner FM ve arkadaşları, Posthorax® ile kalp cerrahisi operasyonu sonrasında derin göğüs kafesi yarası 
enfeksiyonlarında önemli düşüşler. 2200 hasta üzerinde tek bir merkezden yürütülen kohort araştırma, 
29.kardiyo vasküler Cerrahisi Sempozyumu, Zürs Avusturya 4 mart 2011
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POSTHORAX® PRO GÖĞÜS KAFESİ DESTEK YELEĞİ

Hastanın hareket ettirilmesi ve iyileşmesi süresinde hastane odasında kullanılır. 
Yelek kırık tamamen iyileşinceye kadar taşınır. (6-9 hafta).

Bedeninizi belirlemek için:Esnek bir şerit metre birisi bedeninizi ölçmeli.Arkadan ölçünüz, 
ve sonra koltuk altından göğüsten ölçünüz.Yeleğin ön tarafı yastıklarla birlikte göğüs 
kafesinin üstüne doğrundan yerleşmektedir, bunun altından yapılacak bir ölçümde, 
bayanların karın veya göğüslerinin üzerinden ölçüm yapılması halinde hatalı bir ölçüm 
yapılmış olacaktır.

POSTHORAX PRO Göğüs kafesi destek yeleği özellikleri ve bakımı
Kabuk %100 pamuk
Yastık %100 PU köpük
Kumaş enfeksiyona yol açmaz

< 60° C (140° F)°C’de evde yaklaşık 3 yıkama evresinde yıkanabilir.
Tek hastanın kullanımı için tasarlanmış üründür.
Bir hastanın dışında diğer hastalarda kullanmayınız (enfeksiyon riski!) 

POSTHORAX® Göğüs kafesi Destek Yeleği sutyenli POSTHORAX® Göğüs kafesi Destek Yeleği

OPERASYON SONRASI İYİLEŞME

Ürün 
numarası: Özellik/beden: Göğüs kafesi daire 

çevresi cm olarak
15.1202 Universal göğüs kafesi destek yeleği S (Small) 60-70
10.1202 Bayan göğüs kafesi destek yeleği M (Medium) 70-90 
10.1203 Bayan göğüs kafesi destek yeleği L (Large) 90-120
10.1204 Bayan göğüs kafesi destek yeleği XL (X Large) 120-150
10.1205 Bayan göğüs kafesi destek yeleğiX XL (XX Large) 150-210
10.0208 Sutyen bayan cup B göğüs kafesi destek yeleğine yerleştirilir Esnek (80+)
10.0209 Sutyen bayan cup C göğüs kafesi destek yeleğine yerleştirilir Esnek (90+)
10.0210 Sutyen bayan cup D göğüs kafesi destek yeleğine yerleştirilir Esnek (100+)
10.0211 Sutyen bayan cup E göğüs kafesi destek yeleğine yerleştirilir Esnek (110+)
11.1202 Erkek göğüs kafesi destek yeleği M (Medium) 70-90
11.1203 Erkek göğüs kafesi destek yeleği L (Large) 90-120
11.1204 Erkek göğüs kafesi destek yeleği XL (X Large) 120-150
11.1205 Erkek göğüs kafesi destek yeleği XXL (XX Large) 150-210

POSTHORAX® Göğüs kafesi Destek Yeleği POSTHORAX® Göğüs kafesi Destek Yeleği su
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OPERASYON SONRASI İYİLEŞME

Operasyon öncesinde– 
İdeal hasta kabulü

• POSTHORAX® Destek yeleğini kabul görüşmesinde tanıtınız. 

• Sabitleyici destek yeleğinin giyilmesi ile göğüs kafesinin korunması, 
hasta güvenliği ve hastanın elde edeceği avantajları anlatınız.

• ”POSTHORAX® Hasta Bilgilendirme” broşürünü veriniz.

• Destek yeleğin bedene oturması-Bayanları ve bayları seçiniz ÖNEMLİ:
Doğru bedeni seçiniz (kullanma kılavuzunda gösterildiği gibi, 
koltuk altından göğsü ölçünüz)

• Sabitleme yeleğini bedene oturduktan sonra, beden tespit edilmiştir 
ve operasyon sonrasında giyilmeye hazırdır.

• Yeleğe alışmak için, hasta operasyon öncesinde geceleyin yelekle uyumalıdır.

• Bu prosedür hastanın Posthorax® yeleğinin kullanılması ve göğüs kafesinin 
sabitlenmesinin nedenini ve gerekliliğini anlamasına yardımcı olur.

Operasyon sonrasında–
Yelek bedene oturduğunda ne zamana kadar 
giyilmelidir

• Yelek hastanın üzerinde kalmalıdır, hastanın hastanede ilk gününden sonra 
hasta yeleği çıkarmayacaktır, istisna: Doktorun daha önce çıkarılmasını 
istemesi hariç.

• Yelek göğüs kafesi kesiği tamamen iyileşinceye kadar, geceleyin 
dahi 6-8 hafta boyunca giyilmelidir. (ayakta hasta tedavi eden kliniklere 
bu bilgi verilmelidir)

• Hijyen dolayısıyla ikinci bir yelek alınmasını tavsiye ediyoruz. 
İletişim bilgileri için www.posthorax.com sitesini ziyaret ediniz.

• Posthorax® Göğüs kafesi yeleğinin bedene oturtulması için kullanma 
kılavuzundan bilgi alabilirsiniz ve ayrıca www.posthorax.com sitesinde 
bulunan videoları izleyebilirsiniz.
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OPERASYON SONRASI İYİLEŞME

1.BULUŞ ÖDÜLÜ 2009 VİYANA ŞEHRİ, AVUSTURYA

‘’Hasta bakımında başarılı tedaviler’’ 
‘’1.Kalp Cerrahi Ünitesi Hietzing, Viyana
Proje:Yeni tasarlanmış göğüs kafesi destek sistemi kullanarak kalp cerrahi operasyonu 
sonrasında göğüs kafesinin stabil tutulmasını sağlama

‘’Hietzing Viyana Kalp merkezinin 1.Cerrahi ünitesinin personeli ve hastalarımız bu ürünün 
olağanüstü faydasını günlük olarak tecrübe ettiler.Posthorax göğüs kafesi yeleği ile hastala-
rımızı tedavi ettiğimizden bu herkes için bir kazanım-Posthorax ürününü her kalp merkezine 
tavsiye ediyoruz.

Doçent Dr. M. Grabenwöger, Dr. Michael Gorlitzer
Viyana Kalp Merkezi Avusturya

‘’Tek hastanın kullanımı için geliştirilmiş Posthorax® göğüs kafesi destek yeleğinin doğru 
uygulanması ve kurallara uygun kullanılması derin göğüs kafesi yarası enfeksiyonlarının 
önlenmesinde çok önemli başarılar ortaya koymaktadır, bu nedenle operasyon sonrasında 
sırt karın yönünde aksiste Posthorax® yeleği derin göğüs kafesi yarası enfeksiyonları ve 
mediastinitin önlenmesinde en önemli faktör olarak görünmektedir.’’

Phd. Dr. Florian Wagner
Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi, Almanya

‘’500 ‘den fazla hasta üzerinde yeleği 6 aydan fazla bir süre uyguladık.Sonuçlarla oldukça 
memnunuz. 500 hastadan 2’sinde mediastinit durumu vardı.3 ay sonra, yeleği değerlendir-
dik, cerrahi operasyon sonrasında 4 hafta sonra 200 hastayı ziyaret ettik.%80^’den fazlası 
yelekten memnun idi ve kendisini yelek ile rahat hissetmekteydi. ’’Hastaların daha rahat 
hareket ettiğine ve fi zyoterapiye daha erken başladığını gördük’’

Tıp doktoru Hans Jonsson
Karolinska Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyolojik 

cerrahi ünitesi, Stockholm 

Selamlar, 
Dün PRO yeleği aldım, hastanede yeleği olanlardan daha iyi.
Çok harika.Babam normal şekilde nefes alabiliyor ve çok fazla ağrısı olmuyor.Gördüğüm en 
hızlı teslimat için çok teşekkürler, Polonya’dan selamlar.

Agnieszka Figlewicz

Bayanlar ve baylar,
Göğüs kafesi yeleğini piyasaya sunduğunuz için çok teşekkürler.Operasyon sonrasında çok 
yardımcı oldu ve iyileştirici özelliği inanılmaz.Operasyondan iki ay sonra kendimi çok iyi 
hissediyorum ve çok teşekkürler diliyorum.

En içten selamlarımla
Klaus Dieter Rassenbruch, Leipzig
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OPERASYON SONRASI İYİLEŞME
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POSTHORAX® kolay ve etkindir

• Yeniden kabul oranlarını ve hastane kalış süresinin azaltılması

•  Kabloların kırılmasını önleme ve operasyon sonrasında genel 
stabiliteyi sağlama

•  Derin göğüs kafesi yarası enfeksiyonlarının önemli ölçüde 
azaltılması

•  Hastaların sternotomi sonrasında göğüs ağrısını %30’a kadar 
azaltır

•  Hastanede kalma süresini, cerrahi işlemin tekrarlanmasını 
ve yeniden kabul süreçlerinde tasarruf sağlamaktadır.

• Hastanın güvenliğini ve sonuçların kalitesini artırır

* Meyerson ve arkadaşları : Kalp cerrahi operasyonu sonrasında sternotomi sonrasında kronik ağrı durumu:İleriye dönük 
bir araştırma: Anaesthesiol Scand. 2001 Sep;45(8):940-4

* Van Leersum NJ ve arkadaşları:Kronik sternotomi ağrısı sonrasında takip eden ağrı semptımları, pilot bir araştırma: 
Pain Med. 2010 Nov;11(11):1628-34. doi: 10.1111/j.1526-4637.2010.00975.x
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