Appliceringsguide

Det enda systemet som kombinerar sårbehandling
med negativt tryck och Hydrofiber® Teknologi
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Förberedelse av sårområdet
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- Rengör såret enligt gällande lokala rutiner.
- Säkerställ att huden runt såret är torr.
- Avlägsna hår som kan påverka vidhäftningen negativt.
		

Val av förband
1. Applicering av förbandet

Tänk på följande vid valet av förband:
- Förbandsporten skall kunna appliceras över intakt hud.
- Sårets storlek bör inte vara större än 25% av förbandets
		 absorberande yta.

2. Anslut pumpen

Applicera förbandet över såret.
Se till att porten är uppåt (om möjligt) och är
placerad över oskadad hud.
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Tryck fast och släta försiktigt ut förbandets kanter
utan att förbandet veckar sig.

Veck kan påverka förseglingen och leda till
läckage.

Applicera fixeringsremsorna på alla sidor av
förbandet.

- Säkerställ 1 cm överlappning på alla sidor av
		 förbandet.
- Se till att förbandsslangen inte fastnar i tejpen.
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3. Starta behandlingen

Om Silesse™ hudbarriär används, skall denna
användas i enlighet med bruksanvisningen.
Låt huden torka helt innan du fortsätter.
Avlägsna försiktigt skyddsfolien från
vidhäftningen på förbandet.
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Lossa och placera om förbandet vid behov om
veck uppstår.
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Avlägsna skyddsfolie 1. Placera fixeringsremsan
och avlägsna sedan 2. Slutför genom att
avlägsna skyddsfolie 3.

Fixeringsremsorna bör användas för optimal
försegling.
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Ta ut pumpen, pumpslangen och batterierna ur dess förpackning.
Sätt in batterierna åt rätt håll i batterifacket på pumpens baksida och sätt dit locket.

Skruva ihop Luer kopplingarna för att säkert ansluta förbandet, pumpen och pumpslangen.
Pumpen kan anslutas direkt till förbandet om en kortare förbindelse önskas.
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Den gula ‘!’ indikatorlampan blinker om det
negativa trycket inte kan upprättas eller om ett
läckage uppstår. Kontrollera att förbandet är tätt
och att kopplingarna sitter som de ska.

Förbandet drar ihop sig och blir plattare när det
negativa trycket upprättas.

- Stäng av pumpen genom att hålla in den blå
		 knappen i 3 sekunder.
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Håll in den blå knappen i 3 sekunder för att starta pumpen.
Den gröna ‘ ’ indikationslampan börjar blinka som tecken på att pumpen fungerar. Det tar upp
till 30 sekunder för att uppnå önskat negativt tryck och pumpen går aktivt under denna period.
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- Koppla isär luer-kopplingen till förbandet.
- Lossa försiktigt de vidhäftande delarna på
		 förbandet.
Skruva isär koppling.

Byt förbandet innan sårvätska når
förbandsporten.

5. Byte av pump

Förbandet skall bytas när det är kliniskt indikerat
som vid mättat förband, läckage, vätska vid
förbandsporten eller dålig vidhäftning.
- Förbandet kan sitta max 7 dagar.
- 3 - 4 dagar är normal tid mellan förbandsbyten.
- Tätare bytesfrekvens kan behövas beroende på
mängd sårvätska.

		
		
-

Efter 30 dagars användningstid kommer alla
indikatorlampor att sluta blinka.

6. Utfyllnad av
sårkavitet och
kompression

4. Förbandsbyte

		
		
		

Djupare sår, upp till 2.0 cm, kan fyllas ut med
AQUACEL® Extra™ förband eller AQUACEL® band.
Gasvävsbaserade förband kan också användas.
OBS! Utfyllnadsmaterialet skall bytas samtidigt som
Avelle™ förbandet.

Pumpen har 30 dagars användningstid från det
att den startas.
Batteribyte kan behövas inom dessa 30 dagar.
Den gula indikatorlampan kommer att blinka
när batterinivån är låg.
Byte bör ske inom 24 timmar

Visste du att?

Förbandskopplingen har en backventil. När pumpen kopplas bort från Avelle™ förbandet så kommer vakumet
bibehållas under minst 60 minuter.*1
Det är möjligt att duscha med förbandet. Stäng av och koppla bort pumpen med förlängningsslangen
från förbandet innan duschen.
Efter duschen så kopplar du tillbaka pumpen med förlängningsslangen och startar Avelle™ pumpen igen.

*visat in vitro
1. Airway Negative Pressure Luer Fitting Test. Doc number DOC-RN-115-ref-1. Data on file 2015.
®/™ är varumärken tillhörande ConvaTec Inc. ConvaTec Ltd är en behörig användare. © 2017 ConvaTec Inc. AP-017367-MM

För att byta pump, skruva loss förlängningsslangens koppling vid förbandet och koppla till en
ny pump med den nya förlängningsslangen.

Avelle™ Systemet kan användas tillsammans med
kompressionsbehandling.
Säkerställ att förbandsslangen med tillhörande
luer-koppling placeras utanför kompressionsbandaget

Behöver du mer information?
Se bruksanvisning i pump- eller förbandsförpackningen för fullständig information.
Kontakta ConvaTecs kundservice eller din lokala representant för hjälp gällande Avelle™ NPWT system.
Om du vill veta mer och boka ett informationsmöte så ring vår kundservice på:

020 - 21 22 22

ConvaTec Sweden AB. Box 15138 167 15 Bromma
Kundservice: 020-21 22 22. convatec.kundservice@convatec.com
www.convatec.se

