Jak rozpoznać, że system pracuje poprawnie?

Pompa NPWT Avelle posiada świecące diody,
wskazujące pracę pompy. Zielona dioda „✔” będzie
świecić, co oznacza, że pompa pracuje poprawnie.
Pompa NPWT Avelle nie posiada alarmów
dźwiękowych. Podczas użytkowania, należy regularnie
sprawdzać funkcjonowanie pompy.
JEŚLI POMPA PRZESTANIE DZIAŁAĆ, NALEŻY
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z OPIEKUNEM LUB
SPECJALISTĄ.

Co oznaczają diody?

Diody na pompie będą wskazywać, czy występuje
problem związany z pracą pompy: Jeśli żółta dioda „ ”
zacznie migać, baterie powinny być zmienione w czasie
24 godzin. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
niebieski przycisk, aby wyłączyć pompę i wymienić
baterie (zobacz str. 3). Naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy niebieski przycisk aby włączyć pompę, zielona
dioda „✔” zacznie migać, co oznacza, że pompa pracuje
poprawnie.
Jeśli baterie nie zostaną zmienione w czasie 24 godzin,
pompa automatycznie się wyłączy, przerywając terapię.
Żółta dioda „ ” będzie migać, kiedy naciśnie się
niebieski przycisk.
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Żółta dioda „!” zacznie migać, kiedy zostanie wykryta
nieszczelność opatrunku i pompa nie będzie mogła
podawać podciśnienia. Pompa wyłączy się po 30
sekundach. Upewnij się, że opatrunek przylega
właściwie, wygładź zagniecenia na krawędziach
opatrunku i paskach mocujących. Sprawdź także, czy
połączenia drenu są właściwie dokręcone. Następnie
przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy niebieski
przycisk, aby zrestartować pompę. Zielona dioda „3”
zacznie migać. Jeśli żółta dioda „!” zacznie migać
ponownie, powtórz proces wygładzania zagnieceń na
opatrunku i przyciśnij niebieski przycisk. Jeśli zobaczysz,
że żółta dioda „!” znowu się zaświeci, skontaktuj się
z lekarzem prowadzącym, ponieważ opatrunek może
wymagać wymiany.

Co zrobić, jeśli pompa przestanie działać?
1. Jeśli nie świeci się żadna dioda, przyciśnij
niebieski przycisk przez 3 sekundy. Jeśli
pompa nie uruchomi się ponownie i żadna
z diod nie zaświeci się, spróbuj wymienić
baterie.
2. Jeśli pompa nadal nie działa, pomimo
przyciśnięcia przycisku i wymiany baterii, ale
oba żółte wskaźniki “!” i „ ” migają
naprzemiennie, pompa osiągnęła swój
30-dniowy cykl działania i powinna zostać
wymieniona. Skontaktuj się z lekarzem
prowadzącym
OSTRZEŻENIA - PACJENT POWINIEN BYĆ POINFORMOWANY
O PONIŻSZYCH SYTUACJACH I POWINIEN SKONTAKTOWAĆ
SIĘ ZE SPECJALISTĄ W PRZYPADKU:
• jeśli czujesz podrażnienie lub narastający ból,
• jeśli wydzielina wycieka z opatrunku,
• jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki krwawienia,
• jeśli skóra otaczająca ranę zaczerwieniła się, jest ciepła lub bolesna,
• jeśli opatrunek odkleił się lub odpadł,
• jeśli pompa jest uszkodzona.
• Nie podejmuj żadnych działań, kiedy pompa jest włączona np. czyszczenie, 		
wymiana baterii.
• Trzymaj pompę z daleka od światła słonecznego i źródeł ciepła.
• Nie mocuj pompy do skóry
• Kiedy bierzesz prysznic, odłącz pompę Avelle od opatrunku i nie kieruj wody na
opatrunek, ani go w niej nie zanurzaj. Pompa była testowana i oceniona zgodnie
z normą IP22 by nie uległa uszkodzeniu lub nie stała się niebezpieczna, jeśli zostanie
przypadkowo wystawiona na działanie pionowo lub prawie pionowo kapiącej wody i jest
zabezpieczona przed dostaniem się ciała stałego > 12,5 mm (0,5 cala) np. palca.
• Trzymaj pompę z dala od kurzu, kłaczków, poza zasięgiem dzieci, zwierząt lub
szkodników.

Bezpłatna infolinia ConvaTec: 800 120 093
działa od poniedziałku do piątku w godz. 8-17
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System do Podciśnieniowej
Terapii Ran
Informacja dla Pacjenta
Otrzymałeś tę ulotkę, ponieważ twoja rana została zaopatrzona
Systemem do Podciśnieniowej Terapii Ran Avelle™.
Przeczytaj uważnie zawarte w ulotce informacje, w przypadku
dodatkowych pytań skontaktuj się z lekarzem prowadzącym.

System do Podciśnieniowej Terapii Ran
Jak zbudowany jest system Avelle™?
System Avelle™ składa
się z opatrunku połączonego
z małą pompą wytwarzającą
ssanie, nazywane
Podciśnieniową
Terapią Ran (NPWT).

Na jak długo został założony ten system?

Czy mogę brać prysznic?

Czas użytkowania może być różny w zależności od pacjenta. Twój lekarz
prowadzący przekaże Ci informacje o czasie trwania terapii w Twoim
przypadku. Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni, natomiast
czas działania pompy to 30 dni.

Lekki prysznic jest możliwy, ale opatrunek nie
powinien być bezpośrednio polewany lub
zalewany wodą. Przed wzięciem prysznica należy
odłączyć pompę od opatrunku. Aby to zrobić,
należy przycisnąć niebieski przycisk przez 3
sekundy, aby wyłączyć pompę (zielona dioda „✔”
przestanie migać). Następnie należy odłączyć
pompę od opatrunku (jeśli została podłączona
bezpośrednio) lub dren pompy od opatrunku,
odkręcając łączniki. Umieść pompę
w bezpiecznym, suchym miejscu na czas brania
prysznica. Kiedy będziesz gotowy do ponownego
podłączenia pompy do opatrunku, skręć łączniki
i przyciśnij niebieski przycisk przez 3 sekundy, aby
włączyć pompę. Zielona dioda „✔” zacznie migać,
co oznacza, że pompa pracuje poprawnie.
JEŚLI NIE MOŻNA PONOWNIE ZAŁĄCZYĆ
POMPY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE
SPECJALISTĄ..

Czy wymagana jest zmiana opatrunku?
Tak. Częstotliwość zmiany opatrunku zależy od konkretnego przypadku
pacjenta i w dużej mierze od rodzaju rany i ilości produkowanej przez ranę
wydzieliny. W niektórych przypadkach opatrunek może pozostawać na ranie
do 7 dni, w innych musi być zmieniony wcześniej. Twój lekarz prowadzący
poinformuje Cię kiedy opatrunek powinien zostać zmieniony w Twoim
przypadku. Możesz odczuwać niewielki dyskomfort w czasie zmiany
opatrunku. Jeśli tak jest, poinformuj o tym osobę zmieniającą opatrunek.

A

Jak to działa?

B

Opatrunek zakładany jest na ranę i zabezpieczany przy pomocy pasków
mocujących. Następnie podłączany jest do pompy. Kiedy pompa zostanie
włączona, ssanie aplikowane jest do opatrunku, przenika przez
opatrunek i powoduje absorbcję wydzieliny z rany do opatrunku.
Aplikacja podciśnienia do rany, w połączeniu z usunięciem wydzieliny
i bakterii w niej zawartej, wspomaga proces gojenia rany.

C

Przyciśnij niebieski przycisk,
aby wyłączyć system, rozkręć
łączniki, aby odłączyć
opatrunek od pompy przed
wzięciem prysznica.

A. Opatrunek może
pozostać na ranie.

B. Wymagana
zmiana opatrunku.

C. Wymagana
zmiana opatrunku.

Czy mogę czyścić pompę?
Skręć łączniki aby
ponownie podłączyć
opatrunek do pompy
i naciśnij niebieski przycisk,
aby rozpocząć terapię po
wzięciu prysznica.

Dlaczego terapia została zaaplikowana na moją ranę?
Twój lekarz prowadzący zdecydował, że korzyści z zastosowania
Podciśnieniowej Terapii Ran Avelle™ w Twoim przypadku przyniosą
efekty terapeutyczne.

Czy to będzie bolało?
Przy pierwszym uruchomieniu pompy Avelle™ możesz odczuwać lekkie
ciągnięcie, jednakże jeśli odczuwasz ból, powinieneś poinformować
o tym lekarza prowadzącego.
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Czy powinienem wyłączać pompę w nocy?
Nie. Aby zapewnić stałe podawanie terapii podciśnieniowej, pompa
powinna pozostawać włączona przez cały czas (za wyjątkiem brania
prysznica - patrz str.3). System jest cichy i nie powinien przeszkadzać
w spaniu. Umieść pompę w bezpiecznym miejscu podczas snu, aby nie
spadła na podłogę.
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Baterie 3 x AAA

Zmiana baterii.
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Tak. Aby wyczyścić pompę, przetrzyj ją miękką
szmatką nasączoną roztworem wody z łagodnym
mydłem. Jeśli została zanieczyszczona płynem
ustrojowym, przetrzyj środkiem antybakteryjnym
na bazie alkoholu lub wody. Nie zanurzaj w płynie.

W jaki sposób wymienić baterie?
Jeśli żółta dioda“ ”zaczyna migać, baterie
powinny zostać wymienione w czasie 24 godzin.
Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy niebieski
przycisk, aby wyłączyć pompę. Wyjmij wieczko
komory baterii, wyjmij zużyte baterie i zastąp je
bateriami 3xAAA (rekomendowane są baterie
litowe) w sposób pokazany na rysunku. Wszystkie
diody zaświecą się raz, co oznacza, że baterie
zostały włożone poprawnie. Zamknij wieczko
komory baterii.

