Appliceringsguide
Klargøring af sårområdet

Det eneste system, der kombinerer sårbehandling
med negativ trykterapi og Hydrofiber®-teknologi
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Hvis der anvendes Silesse™ hudbeskyttelse,
skal brugsanvisningen til dette produkt følges,
og huden skal være helt tør.
Tag bandagen ud af den sterile emballage.
Fjern beskyttelsespapiret.

Placér bandagen, så porten er placeret væk fra
såret og over intakt hud. Sørg for, at porten er
placeret oven over såret, og at såret er i midten
af absorptionspuden.

- Sørg altid for, at huden omkring såret er tør.
-	Fjern eventuelt hår fra huden rundt om såret for at sikre, at der er god
kontakt mellem hud og klæber på både bandagens klæbende kant og
fikseringsbåndene.

Valg af bandage
1. Applicering af bandagen

Følgende bør vurderes ved valg af bandage:
- Porten skal placeres over intakt hud.
-	Sørg for, at sårområdet højst dækker 25% af pudens område, således
at puden overlapper med mindst 1 cm på den omgivende hud.
-	Når man tager højde for dette, vil man med en bandage på f.eks.
16x21 cm få et pudeområde til behandling af såret på 6x7 cm.
- Se Avelle™-produkterne for valg af bandagestørrelse.
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Tryk forsigtigt på bandagens kant, så den sidder,
hvor den skal, og folder undgås.

Undgå folder i bandagen. Dette kan ødelægge
forseglingen.

Applicér fikseringsbåndene på alle 4 sider af bandagen.

Sørg for, at der er et overlap på 1 cm på alle sider
af bandagen. Pas på ikke at klæbe slangen fast.

Repositionér evt. bandagen efter behov uden at
miste klæbeevne for at undgå folder i klæberen.

2

Fikseringsbånd anbefales for at sikre, at forseglingen opretholdes i hele bandagens bæretid.
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Tag pumpen, pumpeslangen og batterierne ud af bakken.
Indsæt de 3 AAA-batterier (Lithium batterier) på bagsiden af pumpen og sæt dækslet til batterirummet
ordentligt på plads igen.

Fastgør slangen til pumpen og bandagen ved at dreje konnektorerne sammen på slangen.
Bandagen kan tilsluttes direkte til pumpen, hvis der foretrækkes en kortere forbindelse.
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Det gule ‘!’ indikatorlys vil lyse, hvis der ikke er
etableret negativt tryk, eller der er registreret en luftlækage. Kontrollér bandagens forsegling og udglat
eventuelle folder. Tjek slangens tilslutninger.

Bandagen bliver flad, når der er opnået
negativt tryk.

Sluk for pumpen ved at trykke på den blå knap
i 3 sekunder, og frakobl pumpeslangen fra
bandagen inden et bandageskift.
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Tryk på den blå knap foran på pumpen i 3 sekunder for at starte pumpen.
Det grønne ‘ ’ indikatorlys vil begynde at blinke som tegn på, at pumpen virker.
Det vil tage op til 30 sekunder at etablere negativt tryk; man kan høre pumpen fungere imens.

Bandagen skal skiftes på klinisk indikation.
Bandagen skal også skiftes, hvis der er tegn på
lækage, væskedannelse rundt om porten eller
ved tab af klæbeevne.
- Kan sidde i op til 7 dage.
- Typisk bæretid er 3-4 dage.
-	Afhængigt af mængden af sårvæske eller andre
kliniske indikatorer kan der være behov for
hyppigere bandageskift.

4. Bandageskift

3. Start af negativt tryk

2. Tilslutning af pumpen
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Fjern det midterste beskyttelsespapir 1 først. Applicér
fikseringsbåndet og fjern derefter beskyttelsespapiret
markeret som 2. Fjern til sidst det øverste beskyttelsespapir markeret som 3.
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Frakobles her.

6. Bandager til
kavitet, sårkontaktlag
& kompression

5. Skift af pumpe

Pumpen er konstrueret til at fungere i 30 dage fra
påbegyndelse af behandlingen med negativt tryk.
Det kan være nødvendigt at skifte batterier inden
for de 30 dage.
Det gule indikatorlys lyser, når batteriniveauet
er lavt.

 ræk forsigtigt i fikseringsbåndene for
T
at bryde den klæbende forsegling, inden
bandagen fjernes.

Skift bandagen, før sårvæsken når porten.

Efter 30 dage stopper alle indikatorlys med at lyse.
Når pumpen skal skiftes, skal slangen kobles fra
bandagen ved at dreje koblingerne, og den nye
pumpe og slange tilkobles.

Ved dybere sår op til 2,0 cm kan der bruges en kavitetsbandage som f.eks. AQUACEL® Extra™ eller AQUACEL® bandager. Hvis disse ikke er tilgængelige,
kan der anvendes vanlig gaze. Kavitetsbandagen skal skiftes samtidig med Avelle™-bandagen.
Avelle™-systemet kan anvendes sammen med kompressionsbehandling. Sørg for at slangen sidder uden på kompressionsbandagen.

Vidste du?

Har du brug for yderligere information?

Bandagekoblingerne er udstyret med en envejsventil. Når pumpen er frakoblet, beholder Avelle™-bandagen
sit vakuum i ca. 60 minutter efter frakobling af pumpen.*1

Der henvises til indlægssedlen til Avelle™ Negative Pressure Wound Therapy-systemet (NPWT)
for den komplette brugsanvisning og vejledning i betjening af pumpen og fejlsøgning.

Det er muligt at tage et hurtigt brusebad. Inden der tages brusebad, skal der slukkes for pumpen, og slangen
skal kobles fra bandagen.

Kontakt ConvaTec hvis du har brug for hjælp til opsætning, brug eller vedligeholdelse af
Avelle™ NPWT-systemet, eller hvis der opstår uventede alarmer, fejl eller hændelser med systemet.

Tilslut bandagen igen, og start pumpen for at genoptage behandlingen.

Hvis du ønsker at vide mere om Avelle™ NPWT-systemet eller arrangere et besøg af din
ConvaTec-repræsentant, kan du ringe til Kundeservice på +45 48 16 74 74.

*Som påvist in vitro
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