Wat betekenen de lampjes?

Praktische vragen en antwoorden

De lampjes op de pomp geven aan of er sprake is van een probleem:
Als het gele ‘ ’-lampje gaat knipperen, moeten de
batterijen binnen 24 uur worden vervangen. Houd
de blauwe knop drie seconden ingedrukt om het
pompje uit te schakelen en vervang de batterijen
(zie achterzijde). Houd de blauwe knop drie
seconden ingedrukt om het pompje in te schakelen;
u ziet dat het groene ‘ ’-lampje gaat knipperen om
aan te geven dat de behandeling weer is gestart.
Als de batterijen niet binnen 24 uur worden
vervangen, zal het pompje automatisch uitgaan,
waardoor de behandeling stilvalt. Het gele ‘ ’-lampje
zal knipperen wanneer de blauwe knop wordt
ingedrukt.
Het gele ‘!’-lampje gaat knipperen als er sprake is
van een luchtlek in het verband en het pompje geen
negatieve druk kan uitoefenen. Het pompje gaat
dan na 30 seconden uit. Zorg ervoor dat het
verband rondom vastzit en strijk eventuele plooien
in de fixatietape en de rand en de rand van het
verband glad, waar het lek zich mogelijk heeft
voorgedaan. Controleer ook of de connectoren van
het slangetje goed zijn vastgedraaid. Houd
vervolgens de blauwe knop drie seconden
ingedrukt om de behandeling te hervatten; het
groene ‘ü’-lampje gaat nu knipperen. Als het gele
‘!’-lampje opnieuw gaat knipperen, herhaal dan het
gladstrijken en druk opnieuw de blauwe knop in.
Als het gele ‘!’‑lampje toch weer knippert, neemt u
dan contact op met uw zorgverlener, omdat dan het
verband mogelijk moet worden vervangen.

Op de achterzijde van deze folder leest u hoe u de batterij moet
vervangen en of u met Avelle een bad of douche mag nemen.

Afb. 1 Druk op de blauwe
knop om het pompje uit
te schakelen en draai de
connectoren los om het
verband van het pompje
los te koppelen voordat u
gaat douchen.

Afb. 2 Draai de
connectoren vast om
het verband weer op het
pompje aan te sluiten.
Druk op de blauwe knop
om het pompje na uw
douche weer te starten.

Hoe kan ik de batterijen vervangen?
Als het gele “ ” lampje gaat knipperen, moeten de
batterijen binnen 24 uur worden vervangen. Houd
de blauwe knop drie seconden ingedrukt om het
pompje uit te schakelen. Plaats de batterijen aan de
achterzijde in het pompje door het klepje van het
batterijvak te verwijderen. U hebt 3× batterijen van
AAA-formaat nodig (alkaline batterijen aanbevolen).
Zorg ervoor dat u de batterijen plaatst zoals
aangeduid in het vakje. Alle lampjes zullen gelijktijdig
eenmaal knipperen om aan te geven dat de
batterijen correct zijn geplaatst. Plaats het klepje
van het batterijvak terug.
Mag ik een bad of douche nemen?
Een lichte douche is mogelijk, maar het verband
mag niet direct in aanraking komen met
waterstralen of onder water komen. Voordat u
onder de douche gaat, moet het pompje worden
afgekoppeld van het verband. Houd daarvoor de
blauwe knop drie seconden ingedrukt om het
pompje uit te schakelen (het groene ‘3’-lampje
stopt met knipperen en gaat uit). Koppel
vervolgens het pompje (als dit direct op het
verband is aangesloten) of het slangetje los van
het verband door de connectoren los te draaien.
Leg het pompje op een veilige, droge plaats
terwijl u zich wast. Als u zover bent om het
pompje weer op het verband aan te sluiten,
draai dan de connectoren weer vast en houd de
blauwe knop drie seconden ingedrukt om het
pompje in te schakelen. Het groene ‘3’‑lampje
gaat weer knipperen om aan te geven dat het
pompje correct werkt.

Afb. 3
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Negatieve druk, positieve kracht

Systeem voor wondbehandeling
met negatieve druk

Informatie voor patiënten
U heeft deze brochure gekregen omdat uw wond wordt behandeld met Avelle™,
een systeem voor wondbehandeling met negatieve druk. Lees deze informatie
aandachtig door. Als u vervolgens nog vragen heeft, neemt u dan contact op
met de zorgverlener bij wie u onder behandeling bent.

Wat is het Avelle™-systeem?
Het Avelle™-systeem bestaat uit
een wondverband dat is
aangesloten op een klein
pompje dat zuigkracht uitoefent;
dit noemen we wondbehandeling
met negatieve druk (NWPT –
Negative Wound Pressure
Therapy).

Hoe werkt het?
Het verband wordt op de wond aangebracht en door middel van
fixatietape op zijn plaats gehouden. Vervolgens wordt het aangesloten op
het pompje. Wanneer deze wordt ingeschakeld, wordt er op het verband
zuigkracht uitgeoefend: de lucht onder het verband wordt weggezogen en
wondvocht wordt in het verband opgenomen. Deze toepassing van NWPT
voor uw wond in combinatie met de afvoer van wondvocht en de
bacteriën die daarin zitten, zijn bedoeld om de wondgenezing te
ondersteunen.
Waarom wordt dit op mijn wond toegepast?
Uw zorgverlener heeft besloten dat u mogelijk baat heeft bij het toepassen
van NWPT en dat het Avelle™-systeem voor u geschikt is.
Doet het pijn?
Als u het Avelle™-pompje voor het eerste inschakelt, ervaart u mogelijk
een licht trekkend gevoel, maar als er sprake is van pijn moet u dat aan
uw zorgverlener laten weten.

Hoelang moet ik het Avelle-systeem gebruiken?
Dat kan per situatie verschillen. Uw zorgverlener zal met u bespreken
hoelang de behandeling in uw geval moet worden aangehouden. Eén
verband kan tot zeven dagen blijven zitten en hetzelfde pompje kan tot 30
dagen achtereen worden gebruikt.
Moet het verband worden verschoond?
Ja. Hoe vaak het verband verschoond moet worden, varieert per patiënt
en hangt sterk af van het type wond dat u hebt en hoeveel wondvocht er
vrijkomt. In sommige gevallen kan een verband tot zeven dagen blijven
zitten, in andere gevallen is dat korter. Uw zorgverlener kan u vertellen
wanneer bij uw wond het verband moet worden verschoond. Het
verschonen kan enig ongemak opleveren. Mocht dat het geval zijn, laat
het uw zorgverlener dan weten.
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Neem contact op met uw zorgverlener als:
•		 U irritatie of een toename van pijn ervaart;
•		 Er wondvocht door/uit het verband lekt;

Hoe weet ik of het systeem correct werkt?
Het groene ‘3’-lampje knippert doorlopend
om aan te geven dat het pompje correct werkt.

•		 U tekenen van bloeden opmerkt;

•		 De huid rondom de wond rood, warm of pijnlijk wordt;
•		 Het verband niet goed aansluit of loslaat;
•		 Als u nog andere vragen heeft.

Wat doe ik als het pompje niet meer werkt?
Als er geen enkel lampje meer knippert, houd dan de
blauwe knop drie seconden ingedrukt. Als het pompje
niet start en geen van de lampjes gaat knipperen,
probeer dan of het met nieuwe batterijen lukt.

Als het pompje niet start, ondanks dat u de blauwe
knop hebt ingedrukt en de batterijen hebt vervangen,
en de twee gele lampjes ‘!’ en ‘ ’ afwisselend
knipperen, dan is de maximale werkingsduur van 30
dagen verstreken en hebt u een nieuw pompje nodig.
Neem contact op met uw zorgverlener.

Moet ik het pompje ’s nachts uitschakelen?
Nee. Om te waarborgen dat er doorlopend negatieve druk wordt
uitgeoefend, moet het pompje op het verband aangesloten blijven en te
allen tijde ingeschakeld blijven (behalve als u zich wast – zie achterzijde).
Het systeem werkt geluidsarm en houdt u niet wakker. U dient het pompje
op een veilige plaats te leggen tijdens uw slaap, zodat het niet op de
grond kan vallen.
Mag ik het pompje schoonmaken?
Ja. Reinig het pompje door het af te nemen met een zachte doek die is
bevochtigd in water met een mild reinigingsmiddel. Bij verontreiniging met
lichaamsvloeistoffen: afnemen met isopropylalcohol of antimicrobieel
middel op waterbasis. Niet onderdompelen.

