
POTILASOPAS
Usein kysytyt kysymykset

Tärkeä huomautus potilaille: Vain lääkäri voi diagnosoida ja hoitaa oireitasi asianmukaisesti. Kysy 
lääkäriltäsi Nanova™ -hoitojärjestelmän riskeistä ja hyödyistä sekä siitä, soveltuuko se haavasi hoitoon. 
Tarkasta tuotteen käyttöaiheet ja vasta-aiheet ja muut tärkeät turvallisuustiedot käyttöohjeista ja 
ottamalla yhteyttä hoidon määränneeseen terveydenhuollon ammattilaiseen.

Mitä Nanova™ -hoito on? 
Nanova™ -hoito on järjestelmä, joka 
käyttää alipainetta (tyhjiötä) haavan 
paranemisen edistämiseen poistamalla 
ylimääräistä nestettä ja materiaalia, 
joka voi estää terveen kudoksen 
muodostuksen.
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Miten alipaine (tyhjiö) 
saadaan aikaan?
Nanova™ -hoitojärjestelmissä on 
hoitoyksikkö (tyhjiöpumppu), kiinnittyvä 
sidos ja haavan täyttävä GranuFoam™ 
-vaahtosidos.

Sidoksen letkusto (kuva 1) on kytketty 
hoitoyksikköön, jota pumpataan, kunnes 
kaikki ilma on poistunut sidoksesta ja 
keltainen merkkivalo ei enää näy. (kuva 2)

Aiheuttaako  
Nanova™ -hoito kipua?
Kipu on hyvin yksilöllistä. Osalle henkilöistä ei 
tule lainkaan kipua, joillekin voi tulla lievää 
tai merkittävää epämukavuuden tunnetta. Jos 
sinulle tulee mitä tahansa epämukavuuden 
tunnetta tai kipua, kerro siitä sinua hoitavalle 
terveydenhuollon ammattilaiselle.

Mitä pitää tehdä, jos 
keltainen merkkivalo näkyy 
hoitoyksikössä?
Tarkista ensin hoitoyksikön ja sidokseen 
yhteydessä olevan letkuston välisestä liitännästä, 
että letkusto ei ole irronnut (kuva 1). Kytke 
letkusto tarvittaessa uudelleen ja pumppaa 
sen jälkeen yksikön yläosaa hoidon uudelleen 
aloittamiseksi.

Jos yksikön yläosa ei pysy alhaalla, tarkista sidos 
varmistaaksesi, että se on suljettu oikein. Jos 
sidoksessa on ryppyjä, nosta varovasti sidoksen 
kiinnittyvää reunaa ja aseta se takaisin rypyn 
poistamiseksi (kuva 5A). Tasoita sidos joka 
puolelta valkoisen tyynyn reunalta lähtien 
sidoksen reunalle asti (kuva 5B). Pumppaa sitten 
yksikön yläosaa, kunnes se pysyy täysin alhaalla 
ja keltainen merkkivalo ei näy. Keskustele sinua 
hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, 
jos sidoksesi on kääreen alla.

Mistä voin tietää, että 
järjestelmä toimii?
Hoitoyksikön yläosa pysyy alas painettuna 
ja keltainen merkkivalo (kuva 3) ei näy.

(Kuva 1)

(Kuva 3)

Merkkivaloa ei näy: 
tyhjiö on käytössä

Keltainen merkkivalo 
näkyy: tyhjiö on 
hävinnyt

(Kuva 4)

(Kuva 5B)(Kuva 5A)

(Kuva 2)
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Mistä voin tietää, milloin 
sidos on vaihdettava?
Kun nestettä imeytyy valkoiseen tyynyyn, 
tyyny alkaa muuttua haavanesteen 
väriseksi. Kuten (kuvassa 6) näkyy, sidos on 
vaihdettava, kun tyyny vaikuttaa olevan 
täynnä.

Mitä pitää tehdä, jos mäntä 
ei pysy alas painettuna?
Jossain voi edelleen olla vuoto, 
jolloin tyhjiötä ei ole. Sidos imee 
kuitenkin edelleen haavanestettä. 
Ota mahdollisimman pian yhteyttä 
sinua hoitavaan terveydenhuollon 
ammattilaiseen ja noudata annettavia 
ohjeita.

Pitääkö hoitojärjestelmää 
käyttää yöllä?
Yleisesti ottaen alipaine on syytä säilyttää 
yön ajan. Tarkista asia sinua hoitavalta 
terveydenhuollon ammattilaiselta.

Varmista ennen nukkumaan menoa, että 
hoitoyksikkö on täysin esivalmisteltu.

• Aseta hoitoyksikkö siten, että letkusto ei
mene mutkalle eikä litisty.

• Varmista, että hoitoyksikköä ei pysty
vetämään vahingossa pois pöydältä tai
sängyltä.

Sidosta ja hoitoyksikköä ei pidä upottaa 
kylpyveteen. Voit kuitenkin käydä suihkussa. 
Irrota hoitoyksikkö ennen suihkussa käyntiä ja 
aseta letkusto siten, että liittimen avoin pää on 
etupuoli alaspäin. Sidos pysyy paikoillaan, mutta 
on parasta välttää suoraa kosketusta veden 
kanssa. Kytke hoitoyksikkö takaisin suihkussa 
käynnin jälkeen. Pumppaa sitten yksikön yläosaa, 
kunnes se pysyy alhaalla ja keltainen merkkivalo 
ei näy.

Sidos täynnä: vaihda 
sidos

(Kuva 6)

Voiko sidoksen ja hoitoyksikön kanssa 
käydä kylvyssä tai suihkussa?



Voiko järjestelmän kanssa 
liikkua?
Nanova™ -hoitojärjestelmä on suunniteltu 
siten, että sen vaikutus normaaleihin 
päivittäisiin toimiin on mahdollisimman 
vähäinen. On toivottavaa, että liikut niiden 
rajoitteiden 
puitteissa, joita 
sinua hoitava 
terveydenhuollon 
ammattilainen 
on mahdollisesti 
antanut. 

Varmista ennen 
liikkumista, 
että sidoksen 
ja hoitoyksikön 
välinen letkusto 
on kiinnitetty 
siten, että se ei 
tartu tai repeydy 
pois liikkuessa.
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Miten yksikkö ja sidokset 
hävitetään?
Noudata mahdollisia paikallisia 
tai hoitolaitoksen toimintaohjeita 
hävittämiseen liittyen. Jos erityisiä ohjeita 
ei ole olemassa, hoitoyksikkö ja sidos 
voidaan hävittää normaalin talousjätteen 
mukana. Sidos on laitettava muovipussiin 
ennen hävittämistä.

Miten pitkään Nanova™ 
-hoito kestää?
Hoidon kesto voi vaihdella riippuen 
haavasi tyypistä ja siitä, miten pitkää 
hoitoaikaa sinua hoitava terveydenhuollon 
ammattilainen pitää tarpeellisena 
haluttujen hoitotulosten aikaansaamiseksi. 
Hoidon kokonaiskestosta riippumatta 
sidos pitää vaihtaa 3-7 päivän välein. 
Kysy sinua hoitavalta terveydenhuollon 
ammattilaiselta, miten haavasi tilanne 
etenee ja miten pitkään hoito jatkuu.

Allerginen reaktio?
Jos sinulle tulee yksi tai useampi seuraavista oireista: kutina, ihon punoitus sidoksen ympärillä, 
turvotus sidoksen ympärillä, ota yhteyttä sinua hoitavaan terveydenhuollon ammattilaiseen.

Yhteystiedot asiakkaille
Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta tai lisätarvikkeista, tai jos haluat lisätietoja Acelityn tuotteista ja 
palveluista, ota yhteyttä Acelityyn tai valtuutettuun Acelityn myyntiedustajaan.
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