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Profore*

Nelikerrossidos
* Tehokas tuki * Voidaan jättää paikoilleen viikon ajaksi
* Asteittainen tuki * Miellyttävä
* Jatkuva tuki * Taloudellinen
* Turvallinen

Profore-pakkaus sisältää haavasidoksen ja neljä erilaista sidosta, jotka sidotaan nelikerrossidossysteeminä.
Charing Cross -sairaala Lontoossa on kehittänyt tehokkaan ja käytännöllisen tavan estää ja hoitaa
laskimovajauksesta johtuvaa turvotusta. 

EDUT
Tehokas tuki
Kliiniset tutkimukset sairaaloissa ja terveyskes-
kuksissa ovat todistaneet nelikerrossidostekniikan 
tehokkaaksi.
Asteittainen tuki
Tehokkaan asteittaisen tuen on havaittu olevan 
tärkein tekijä säärihaavanhoidossa.
Nelikerrossidossysteemi tarjoaa keskimäärin 40
mmHg:n tuen nilkan alueelle väheten 17 mmHg:ä 
pohkeen alueella.   1. Profore 1:n asettaminen 2. Profore 2:n asettaminen
Jatkuva tuki
Profore ylläpitää tehokkaan tuen vähintään 
viikon ajan sdosten asettamisesta.
Turvallinen
Profore nelikerrossidossysteemin alin kerros on 
kipsipehmuste, joka on 100% viskoosia. Sen
tarkoituksena on pehmustaa luiset alueet, kuten 
kehräsluiden ympäristö. Turvallinen tuen taso
rakennetaan asteittaisesti kerroksittain neljällä
sidoksella.    3. Profore 3:n asettaminen 4. Profore 4:n asettaminen
Voidaan jättää paikoilleen viikon ajaksi
Nelikerrossidossysteemillä on riittävä imukyky 

imemään haavaexudaattia viikon ajan ilman, että sidosta täytyy vaihtaa. Tuotetiedot
Taloudellinen koodi koko ME
Viikottainen sidoksen vaihto vähentää huomattavasti hoitoaikaa laskimoperäisissä 66000016 18-25 cm 8
säärihaavoissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että nelikerrossidossysteemillä 66000017 25-30 cm 8
voidaan säästää huomattavasti hoitokustannuksissa. 66000018 >30 cm 8
Käytännöllinen
Profore-pakkaus sisältää kaikki tarvittavat sidokset tukisidoksen tekemiseksi.
Indikaatiot Tuotepakkaus sisältää:
Nelikerrossidossysteemiä käytetään turvotuksen ehkäisyyn ja hoitoon laskimo- - yhden haavasidoksen (9.5x9.5cm)
peräisissä ongelmissa ja säärihaavojen hoidossa. Sidoksia on saatavissa eri - pehmustesidoksen Profore 1
mittaisia, ja nilkan ympärysmitta ratkaisee, minkä kokoinen Profore otetaan käyttöön. - mukautuvan sidoksen Profore 2
Parhaaseen hoitotulokseen päästään, jos nilkan ympärysmitta on 18-25 cm, - kevyen tukisidoksen Profore 3
pehmusteen asettamisen jälkeen. - itseensä tarttuvan sidoksen Profore 4
Vastaindikaatiot
Proforea ei tule käyttää potilailla, joilla on todettu valtimoperäisiä ongelmia ja
ABPI-indeksi (nilkka-olkavarsi) on <0.8. Tuotetta ei myöskään suositella Viitteet
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