Alipaineimuhoitojärjestelmä
Tiedote potilaille
Olet saanut tämän vihkosen, koska haavaasi hoidetaan
AvelleTM-alipaineimuhoitojärjestelmän avulla. Lue tiedot
huolellisesti, ja jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys sinua
hoitavaan terveydenhoidon ammattilaiseen.

Voinko mennä kylpyyn tai suihkuun?

Paina sinistä painiketta
pumpun sammuttamiseksi
ja kierrä liittimet irti
toisistaan sidoksen
kytkemiseksi irti pumpusta
ennen suihkuun menoa.

Kevyt suihku on mahdollinen, mutta sidosta ei
tule suihkuttaa suoraan tai upottaa veteen.
Pumppu tulee kytkeä irti sidoksesta ennen
suihkuun menoa. Tee tämä seuraavasti: Pumppu
sammuu, kun painat sinistä painiketta 3 sekunnin
ajan (vihreä merkkivalo “3” lakkaa vilkkumasta ja
sammuu). Sen jälkeen irrota pumppu tai pumpun
letku sidoksesta kiertämällä liittimet irti toisistaan.
Aseta pumppu turvalliseen ja kuivaan paikkaan
pesun ajaksi. Kun olet valmis kytkemään pumpun
takaisin sidokseen, kierrä liittimet yhteen ja paina
sinistä painiketta 3 sekuntia, jolloin pumppu
käynnistyy. Vihreä merkkivalo “3” alkaa vilkkua
sen merkiksi, että pumppu on käynnissä.
JOS HOITOA EI VOIDA PANNA KÄYNTIIN
UUDELLEEN, OTA YHTEYS HOITAVAAN
HENKILÖÖSI TAI TERVEYDENHUOLLON
AMMATTILAISEEN.

Voinko puhdistaa pumpun?

Kytke sidos takaisin kiinni
pumppuun kiertämällä
liittimet yhteen ja paina
sinistä painiketta pumpun
käynnistämiseksi uudelleen
suihkun jälkeen.
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3 kpl AAA-paristoja

Paristojen vaihto.
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Kyllä. Käytä pumpun puhdistamiseen pehmeää,
nukkaamatonta miedolla saippuavedellä
kostutettua liinaa. Jos pumppu on kehon nesteiden
saastuttama, käytä nukkaamatonta palamattomalla
antimikrobisella pesuaineella kostutettua liinaa.
ÄLÄ upota pumppua nesteeseen.

Kuinka paristot vaihdetaan?

Jos keltainen “ ”-valo alkaa vilkkua, paristot tulee
vaihtaa vuorokauden kuluessa. Sammuta pumppu
painamalla sinistä painiketta 3 sekuntia.
Paristokotelo on pumpun takaosassa. Irrota
paristokotelon kansi ja aseta tilalle 3 kpl AAAparistoja (litium-paristoja suositellaan) oikein päin
kotelossa esitetyn mukaisesti. Kaikki merkkivalot
välähtävät kerran samanaikaisesti merkkinä siitä,
että paristot on asetettu oikein paikoilleen. Pane
paristokotelon kansi takaisin paikalleen.

Kuinka kauan minun pitää käyttää sitä?
Tämä voi vaihdella potilaskohtaisesti. Sinua hoitava terveydenhuollon
ammattilainen keskustelee kanssasi siitä, kuinka kauan hoito sinun
tapauksessasi jatkuu. Samaa sidosta voidaan käyttää jopa 7 päivää ja
samaa pumppua jopa 30 päivää.

Tarvitseeko sidos vaihtaa?
Kyllä. Sidoksen vaihtotiheys vaihtelee potilaskohtaisesti ja riippuu paljolti
siitä, millainen haava sinulla on ja siitä, kuinka paljon se tuottaa nestettä.
Joissakin tapauksissa samaa sidosta voi käyttää jopa 7 päivää, mutta
muutoin sidos tulee vaihtaa useammin. Sinua hoitava terveydenhuollon
ammattilainen osaa kertoa, milloin haavan sidos tulee vaihtaa. Sidoksen
vaihdon yhteydessä saatat tuntea olosi hiukan epämukavaksi. Jos näin
on, kerro tämä sidosta vaihtavalle henkilölle.

A

A. Sidos voi
jäädä paikoilleen.

B

B. Sidos tulee vaihtaa.

C

C. Sidos tulee vaihtaa.

Pitäisikö pumppu kytkeä yöksi pois päältä?
Ei. Jatkuvan alipaineimuhoidon varmistamiseksi pumpun tulee olla
kytkettynä sidokseen ja olla käynnissä koko ajan (paitsi pesun aikana, ks.
sivu 3). Järjestelmä on hiljainen, eikä sen pitäisi häiritä untasi. Sinun
pitäisi asettaa pumppu turvalliseen paikkaan siten, ettei se nukkuessasi
voi pudota lattialle.
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Alipaineimuhoitojärjestelmä
Mikä AvelleTM-järjestelmä on?
AvelleTM-järjestelmä käsittää
haavasidoksen, joka on kytketty
pieneen pumppuun. Pumppu
tuottaa imua, jota kutsutaan
alipaineimuhoidoksi (NPWT).

Miten se toimii?
Sidos asetetaan haavalle ja se kiinnitetään paikoilleen kiinnitysteipeillä.
Sidos kytketään pumppuun. Kun pumppu on käynnissä, imu kohdistuu
sidokseen niin, että ilma imetään pois sidoksesta ja haavanesteet
imeytyvät sidokseen. Tämä alipaineimuhoito yhdessä haavanesteen ja
sen sisältämien bakteerien poiston kanssa on suunniteltu auttamaan
haavan paranemista.

Miksi sitä käytetään minun haavaani?
Sinua hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset ovat harkinneet, että
saattaisit hyötyä NPWT:n käyttämisestä, ja todenneet, että AvelleTMjärjestelmä sopii sinulle.

Sattuuko se?
Kun AvelleTM-pumppu käynnistetään, saatat tuntea pienen vedon
tunteen. Jos kuitenkin tunnet kipua, kerro siitä sinua hoitavalle
terveydenhuollon ammattilaiselle.
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Mistä minä tiedän, että se toimii kunnolla?

AvelleTM NPWT-alipainepumpussa on merkkivalot, jotka
näyttävät, että pumppu toimii oikein. Vihreä merkkivalo
“3” vilkkuu jatkuvasti kertoen, että pumppu toimii
oikein. Avelle TM NPWT-alipainepumpussa ei ole
hälytysääniä. Käytön aikana käyttäjien tulisi tarkistaa
säännöllisesti, että pumppu toimii oikein. JOS PUMPPU
LAKKAA TOIMIMASTA, OTA YHTEYS HOITAVAAN
HENKILÖÖSI TAI TERVEYDENHUOLLON
AMMATTILAISEEN.

Mitä nämä merkkivalot tarkoittavat?

Pumpun valot kertovat, jos on jokin ongelma:
Jos keltainen “ ”-valo alkaa vilkkua, paristot tulee
vaihtaa vuorokauden kuluessa. Paina sinistä
painiketta 3 sekunnin ajan, että pumppu sammuu, ja
vaihda paristot (ks. sivu 3). Kytke laite päälle
painamalla sinistä painiketta 3 sekunnin ajan, jonka
jälkeen vihreä merkkivalo “3“ alkaa vilkkua sen
merkiksi, että alipaineimuhoito on alkanut.
Jos paristoja ei vaihdeta vuorokauden kuluessa,
pumppu pysähtyy automaattisesti ja hoito lakkaa, ja
keltainen “ ”-merkkivalo vilkkuu, kun sinistä
painiketta painetaan.
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Keltainen “!”-merkkivalo alkaa vilkkua, kun
sidoksessa on ilmavuoto ja pumppu ei kykene
antamaan alipaineimuhoitoa. Pumppu menee pois
päältä 30 sekunnin kuluttua. Varmista, että sidos on
kiinnitetty kunnolla, ja tasoita kaikki rypyt sidoksen
reunalla ja kiinnitysteipeissä, joissa voi olla vuoto.
Tarkista myös, että letkun liittimet ovat tiukasti kiinni
toisissaan. Paina sitten sinistä painiketta 3 sekunnin
ajan ja käynnistä alipaineimuhoito uudelleen, jolloin
vihreä merkkivalo “3” alkaa vilkkua. Jos keltainen
“!”-merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen, toista
menettely tasoittaen kaikki rypyt ja paina sinistä
painiketta. Jos vieläkin näet vilkkuvan keltaisen
“!”-merkkivalon, ole yhteydessä terveydenhoidon
ammattilaiseen, koska sidos voi olla vaihdon
tarpeessa.

Mitä jos pumppu lakkaa toimimasta?
1. Jos mikään merkkivaloista ei pala, paina
sinistä painiketta 3 sekunnin ajan.
Jos pumppu ei käynnisty uudelleen ja mikään
merkkivaloista ei vilku, kokeile paristojen
vaihtoa.
2. Jos pumppu ei vieläkään käynnisty uudelleen
sinisen painikkeen painamisesta ja paristojen
vaihdosta huolimatta, mutta kaksi keltaista
merkkivaloa “!” ja “ ” vilkkuvat vuorotellen,
pumppu on ohittanut 30 päivän käyttöikänsä
ja se tulee vaihtaa uuteen. Ota yhteys
terveydenhoidon ammattilaiseen.
VAROTOIMET/VAROITUKSET – POTILAALLE TULISI NEUVOA SEURAAVAT
ASIAT JA HEIDÄN TULISI OTTAA HETI YHTEYS HOITOHENKILÖÖNSÄ TAI
TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEEN, JOS:
• Koet ärsytystä tai kovenevaa kipua.
• Sidoksesta vuotaa haavanestettä.
• Havaitset merkkejä verenvuodosta.
• Iho haavan ympärillä alkaa punoittaa, kuumottaa tai siinä tuntuu kipua.
• Sidos löystyy tai irtoaa.
• Pumppu vahingoittuu.
• Älä tee huoltotoimenpiteitä, kun pumppu on käynnissä, eli puhdistusta tai paristojen
vaihtoa.
• Pidä pumppuyksikkö suojassa suoralta auringonvalolta ja suorasta lämmönlähteestä.
• Älä kiinnitä pumppua ihoa vasten.
• Suihkussa käydessäsi irrota Avelle™ NPWT-alipainepumppu sidoksesta äläkä
suihkuta suoraan sidokseen tai upota sitä veteen. Pumppuyksikkö on testattu ja
luokiteltu IP22-luokan sähkölaitteeksi, joka ei vahingoitu tai muutu vaaralliseksi,
jos se altistuu vahingossa pystysuoraan tai lähes pystysuoraan putoaville
vesipisaroille, ja se on suojattu yli 12,5 mm kokoisten kiinteiden esineiden,
esimerkiksi sormen tunkeutumiselta.
• Älä päästä pumppua pölyttymään tai keräämään nukkaa, ja pidä se lasten,
lemmikkieläinten tai tuholaisten ulottumattomissa.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys
terveydenhoidon ammattilaiseen.
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