
Kun kaksi voimaa yhdistyy,  
voi tapahtua uskomattomia asioita

Tutustu alipaineen  
ja Hydrofiber®-teknologian yhteisvaikutukseen



Ensimmäinen järjestelmä, jossa 
haavan alipaineimuhoitojärjestelmä 
yhdistyy Hydrofiber®-teknologiaan

Haavan alipaineimuhoitoa  
yksinkertaisella, 
huomaamattomalla ja 
säiliöttömällä järjestelmällä:

• Helppo käyttää

•  Pieni ja kannettava 

• Hiljainen, ei hälytystä 

•   Kertakäyttöisen pumpun  
käyttöaika 30 päivää†
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1   Hellävarainen kiinnittyvä silikonireuna1* pitää sidoksen 
paikallaan.

2   Ommelvahvistettu Hydrofiber®-haavakontaktipinta 
geeliytyy kosketuksessa haavaeritteen kanssa, ja se on 
suunniteltu pitämään sidoksen kokonaisena sidosta 
poistettaessa.1,*

3   Sidoksen Hydrofiber®-ydin geeliytyy kosketuksessa 
haavaeritteen kanssa ja lukitsee sisäänsä eritteen sekä sen 
sisältämät bakteerit.2, 3, 4* Hydrofiber®-ydin mahdollistaa 
eritteen liikkumisen sidoksen läpi, ja lukitsemalla eritteen 
varmistaa, ettei haavaerite pääse takaisin haavalle.1,*

Hellävarainen kiinnittyvä silikonireuna1,*

Selkeät merkkivalot 
(ei hälytyksiä)

Ohjaus yhdellä painikkeella

Ainutlaatuinen Hydrofiber®-sidos tarjoaa mahdollisuuden alipaineimuhoitoon ilman säiliötä1,*



Ensimmäinen järjestelmä, jossa 
haavan alipaineimuhoitojärjestelmä 
yhdistyy Hydrofiber®-teknologiaan

Suunniteltu joustavaksi

•   Sopii käytettäväksi  
erilaisissa ja vaihtelevissa  
hoitotilanteissa

•   Erillinen pumppu ja 
sidospakkaukset 

•  Auttaa potilaita palaamaan 
normaaliin elämään
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4   Vaahtokerros on suunniteltu edistämään alipaineen 

jakautumista sidoksessa.1,*

5   Kalvokerros sulkee sisäänsä bakteerit ja virukset, kestää 
suihkussa käynnin ja mahdollistaa haavaeritteen 
haihtumisen, mikä toimii osana sidoksen eritteenhallintaa.1,*

Ainutlaatuinen Hydrofiber®-sidos tarjoaa mahdollisuuden alipaineimuhoitoon ilman säiliötä1,*

* Osoitettu in vitro -tutkimuksissa. 
† Paristo voi olla tarpeen vaihtaa pumpun käyttöaikana



Aseta

Kytke

Kiinnitä

Käynnistä
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arkisin klo 8-16
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Aseta sidos haavalle ja varmista, että 
portti on ylimpänä (jos mahdollista) ja 
terveen ihon päällä. Vältä ryppyjä ja 
aseta sidos tarvittaessa uudelleen.

Hyvän tiiviyden varmistamiseksi 
kiinnitä kiinnitysteipit siten, että ne 
ovat kaikilta sivuilta 1 cm sidoksen 
reunan yli. 

Kytke pumppu sekä pumpun ja 
sidoksen letkut huolellisesti 
kääntämällä liittimet kiinni toisiinsa.

Käynnistä alipainehoito painamalla 
sinistä painiketta.

Tilaa pumppu ja/tai sidospakkaukset erikseen

 Sidoksen koko Pakkauskoko Haavatyynyn koko Tuotekoodi

 16 cm x 16 cm  5  8 cm x 8 cm  421552

 16 cm x 21 cm  5  8 cm x 13 cm  421553

 12 cm x 21 cm  5  4 cm x 13 cm  421554

 12 cm x 31 cm  5  4 cm x 23 cm  421555

 Pumppuyksikkö 1  –  421551

Avelle®-järjestelmää 
voidaan käyttää 
monenlaisissa haavoissa

• Krooniset haavat

• Akuutit haavat

• Traumaperäiset haavat

•  Ihorepeämät ja avautuneet 
haavat

• Ihokielekkeet ja -siirteet

• Kirurgiset haavat

Lisätietoja tuotteen käyttöohjeessa.


