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PICO™ 7  
Uudenlaista teknologiaa

Paras suunnittelemamme PICO

Mukautuva

Saatavilla on nyt myös viiden sidoksen monipakkaukset, 
joilla hoidon voi suunnitella potilaan kliinisten tarpeiden 
mukaiseksi.

Potilaan elämänlaatua parantava

• Järjestelmä on entistä hiljaisempi2 

• Uusi vyökiinnike parantaa kannettavuutta3

Suorituskykyinen

PICO-pumppu on edeltäjäänsä kaksi kertaa tehokkaampi 
käsittelemään ilmavuotoja.1 Huomattavasti parantuneesta 
tehosta voi olla terveydenhuollon ammattilaisille hyötyä 
alipaineimuhoidon yhteydessä varsinkin hoidettaessa 
hankalia ja vaikeasti tiivistettäviä alueita.

Helppokäyttöinen

• Uudessa käyttöliittymässä on ’vaihda sidos’ -ilmaisin, joka 
helpottaa sidoksen oikea-aikaista vaihtoa. 

• Terveydenhuollon käytäntöjen noudattamista helpottava 
alue, johon voi kirjoittaa hoidon aloituspäivän.



Tila ja vianetsintä 
hälytykset ja viat

Näytön tila Ilmaisimen tila Mahdollinen syy Tietoja/vianetsintä

Kaikki ilmaisimet ovat 
sammuneet

Pumppu on valmiustilassa Alipaineimuhoito on tauotettu.  
Jatka alipaineimuhoitoa painamalla 
oranssia painiketta.

Pumpun alipaineimuhoito-jakso 
on valmistunut

Oranssin painikkeen painaminen  
ei jatka alipaineimuhoitoa.  
Jos alipaineimuhoitoa on jatkettava, 
terveydenhuollon ammattilaisen on 
vaihdettava pumppu ja sidos uusiin.

Paristot ovat tyhjentyneet Jos pumpun alipaineimuhoitojakso ei 
ole vielä valmistunut, vaihda paristot.

Vihreä ’OK’-ilmaisin 
vilkkuu

Järjestelmä toimii normaalisti.  
Ei ongelmia.

Pumpun käyntiääni voi toisinaan 
kuulua, kun pumppu pitää yllä 
alipainetta. Tämä on normaalia.

Vihreä ’OK’-ilmaisin ja 
oranssi ’vuoto’-ilmaisin 
vilkkuvat

Pumppu on toiminnassa, mutta 
ei ole vielä saavuttanut haluttua 
alipainetasoa

Odota enintään 65 sekuntia. Arvioi, 
onko alipaineimuhoito käynnissä.

Vihreä OK-ilmaisin ja 
oranssi ’heikko paristo’ 
-ilmaisin vilkkuvat

Järjestelmä toimii normaalisti, 
mutta paristot ovat vähissä

Vaihda paristot ja jatka hoitoa 
painamalla oranssia painiketta.

Oranssi ’vuoto’-ilmaisin 
vilkkuu

Laite on havainnut merkittävän 
ilmavuodon. Alipaineimuhoito ei 
ole käynnissä. (Huom.: pumppu 
yrittää jatkaa alipaineimuhoitoa 
tunnin kuluttua)

Poista rypyt tasoittamalla sidos ja 
kiinnitysliuskat. Jatka alipaineimuhoitoa 
painamalla oranssia painiketta. Jos 
ilmavuoto ei poistu, oranssi vuotoilmaisin 
alkaa vilkkua noin 60 sekunnin kuluttua. 
Varmista, että letkun liittimet on kierretty 
kiinni tiukasti.

Oranssi ’vuoto’-ilmaisin 
ja oranssi ’heikko 
paristo’ -ilmaisin 
vilkkuvat

Laite on havainnut merkittävän 
ilmavuodon, ja paristot ovat 
vähissä. Alipaineimuhoito ei ole 
käynnissä. (Huom.: pumppu 
yrittää jatkaa alipaineimuhoitoa 
tunnin kuluttua)

Korjaa ilmavuoto edellä olevien 
ohjeiden mukaisesti. Vaihda myös 
paristot ja jatka hoitoa painamalla 
oranssia painiketta.

Oranssi ’vaihda sidos’ 
-ilmaisin vilkkuu

Sidos on täynnä tai suodatin 
on tukossa. Alipaineimuhoito ei 
ole käynnissä. (Huom.: pumppu 
yrittää jatkaa alipaineimuhoitoa 
tunnin kuluttua)

Terveydenhuollon ammattilaisen on 
vaihdettava sidos uuteen ja jatkettava 
alipaineimuhoitoa painamalla oranssia 
painiketta.

Oranssi ’vaihda sidos’ 
-ilmaisin ja oranssi 
’heikko paristo’ -ilmaisin 
vilkkuvat

Sidos on täynnä tai suodatin 
on tukossa, ja paristot ovat 
vähissä. Alipaineimuhoito ei ole 
käynnissä. (Huom.: pumppu 
yrittää jatkaa alipaineimuhoitoa 
tunnin kuluttua)

Terveydenhuollon ammattilaisen on 
vaihdettava sidos uuteen. Vaihda myös 
paristot ja jatka hoitoa painamalla 
oranssia painiketta.

Kaikki ilmaisimet palavat 
jatkuvasti

Pumppu on havainnut vian. 
Pumppu ei voi enää antaa 
alipaineimuhoitoa.

Terveydenhuollon ammattilaisen on 
vaihdettava pumppu ja sidos uusiin.



Asettaminen
1. Puhdista ja valmistele haava paikallisen käytännön mukaisesti.

Aseta sidos
2. Irrota keskimmäinen suojakalvo ja keskitä sidos haavan päälle. Portin 

on oltava haavaan nähden ylimpänä.

3. Poista loput kaksi liuskaa ja tasoita sidos haavan ympärille niin, ettei 
siihen jää ryppyjä.

Luo alipaine
4. Aseta paristot laitteeseen.

5. Kiinnitä laite sidokseen kiertämällä letkun liittimet yhteen.

6. Aloita alipaineimu painamalla oranssia painiketta. Vihreä valo alkaa 
vilkkua (järjestelmä toimii oikein).

Aloita hoito
7. Aseta kiinnitysliuskat sidoksen jokaiselle neljälle sivulle.

8. Laitteen käyttöaika on seitsemän päivää, ja sidos voidaan pitää 
paikallaan enintään seitsemän päivää haavaeritteen määrän 
mukaan.

9. Jos haavassa käytetään täytemateriaalia, täyte ja PICO-sidos on 
vaihdettava 2–3 kertaa viikossa.

B Sidos on vaihdettava 
- neste saattaa  
tukkia portin

A Sidos on oikein 
sijoitettu, ja sen voi 
jättää paikalleen

C Sidos on vaihdettava 
- imukykyinen alue on 
täynnä

Viitteet

1. Data on File. DS.16.352.R Measurement of NPWT device air leak tolerance – PICO™ vs PICO II. September 2016; 2. Data on File. DS.16.351.R Comparison of noise levels generated by the PICO and PICO II devices in 
operation. September 2016; 3. WMP.11446.UEF/R3 Project Fairbanks Human Factors Summary Report Issue 5. G Walker, May 2017.

Tilaustiedot
Sidoksen muoto Sidoksen koko 2 x -sidospakkaus* 1 x -sidospakkaus** Monipakkaukset***

10 x 20 cm 66802002 66802012 66802022

10 x 30 cm 66802003 66802013 66802023

10 x 40 cm 66802004 66802014 66802024

15 x 15 cm 66802005 66802015 66802025

15 x 20 cm 66802006 66802016 66802026

15 x 30 cm 66802007 66802017 66802027

20 x 20 cm 66802008 66802018 66802028

25 x 25 cm 66802009 66802019 66802029

Multisite small 15 x 20 cm 66802000 66802010 66802020

Multisite large 20 x 25 cm 66802001 66802011 66802021

Tarvikkeet Tuotenumero

Haavantäytemateriaali 
vaahto 10 x 12,5cm 66801021

Haavantäytemateriaali 
harso 11 cm x 4 m 66802127

* 2 x -sidospakkaus = 2 sidosta + 1 pumppu; ** 1 x -sidospakkaus = 1 sidos + 1 pumppu; *** Monipakkaukset = vain 5 sidosta

Tutustu aina ennen tuotteen käyttöä tuotteen 
käyttöohjeissa oleviin yksityiskohtaisiin 
lisätietoihin, kuten tuotteen käyttöaiheisiin, 
vasta-aiheisiin, vaikutuksiin, varotoimiin, 
varoituksiin ja tärkeisiin turvallisuustietoihin.
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