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Avelle™ Sårbehandlingssystem
med negativt tryk (NPWT)
SÅRBEHANDLING MED NEGATIV TRYKTERAPI LEVERET I ET ENKELT
OG DISKRET SYSTEM UDEN KANISTER:

Brugervenligt

Lille og
bærbart

Pumpens
levetid er 30
dage†

Enkle indikatorlys
(visuelle alarmer)

Énknapsbetjening

Hydrofiber® -bandage
med skånsom
silikoneklæber
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† Der kan være behov for udskiftning af batteri i pumpens levetid

Engangspumpe

Indikationer
AVELLE™ NPWT-SYSTEM KAN ANVENDES PÅ
EN LANG RÆKKE SÅRTYPER

Kirurgiske incisioner

Subakutte og rumperede sår

Akutte sår

Hudlapper og transplantater

Traumatiske sår

Kroniske sår, f.eks. tryksår, venøse sår
eller diabetiske fodsår

Der henvises til indlægssedlen for en komplet oversigt over kontraindikationer.

5

Avelle ™ NPWT-pumpen
SÅRBEHANDLING MED NEGATIV TRYKTERAPI LEVERET I ET ENKELT
OG DISKRET SYSTEM UDEN KANISTER:

Lommestørrelse

30 dages levetid†

Ergonomisk design, der passer til
kroppens konturer

Enkel betjening med én knap

Batteridrevet
(lithiumbatteridrevet)

Kontinuerligt nominelt tryk på 80 mmHg

Indikatorlys:
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Fungerer korrekt

† Der kan være behov for udskiftning af batteri i pumpens levetid

Lækage

Lavt
batteriniveau

Avelle™ NPWT-bandage
UNIK HYDROFIBER®-BANDAGE, DER ER DESIGNET
TIL AT LEVERE NPWT UDEN BRUG AF KANISTER1*

Avelle™ NPWT-systemet kombinerer sårbehandling med negativt tryk med styrken
ved Hydrofiber®-teknologi, som er designet til at skabe et fugtigt sårhelingsmiljø.2

Hydrofiber®-bandagens kerne gelerer ved kontakt med væske og binder sårvæske
og de bakterier, den indeholder.3,4,5* Kanaler i Hydrofiber®-kernen er designet til, at
væsken kan få lov til at bevæge sig gennem bandagen, så sårvæsken bindes effektivt.1*

*Som påvist in vitro
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Avelle™ NPWT-bandage
7
6

Sugeport

5

4

Filmlag af
polyuretan

Skumlag
af polyuretan

3

Hydrofiber®-kerne
2

1

Blød sugeslange

Hydrofiber®-sårkontaktlag
med indsyede
forstærkede fibre

Perforeret, skånsom
silikoneklæber

1.

Skånsom klæber af silikone1*, der holder bandagen på plads

2.

Hydrofiber® sårkontaktlaget med indsyede forstærkede fibre gelerer, når det kommer i
kontakt med sårvæske, og er udviklet til at kunne fjernes i ét stykke.1*

3.

Hydrofiber® gelerer ved kontakt med væske og binder sårvæske og de bakterier, denne
indeholder.3,4,5* Kanaler i Hydrofiber®-kernen er designet på en måde, der tillader væske at
bevæge sig gennem bandagen og sikrer, at sårvæsken effektivt bindes i bandagen.1*

4.

Skumlaget hjælper med at fordele det negative tryk i hele bandagen.1

5.

Et filmlag giver en barriere mod bakterier og virus, tåler brusebad og tillader sårvæske at
fordampe, hvilket medvirker til den samlede væskehåndtering.1*

6&7.

Sugeporten og -slagen frembringer et vakuum, så bandagen former sig tæt efter såret.
Bandagens slange er monteret med en envejsventil, der gør det muligt for bandagen at holde
sit vakuum i ca. 60 minutter efter frakobling fra pumpen.6*
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*Som påvist in vitro
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Patientegnethed
OVERVEJ FØLGENDE FØR ANVENDELSE
AF AVELLE™ NPWT-SYSTEM
1. SØRG FOR, AT PATIENTEN (OG/ELLER BEHANDLEREN)
•

Er informeret om behandlingsmål og er enig i sårbehandlingsplanen

•

Er i stand til at samarbejde om behandlingen og i stand til at betjene systemet

•

Er klar over, hvornår denne skal kontakte en sundhedsperson

•

Har passende behandlingsforhold/hjemlige forhold til at understøtte behandlingen

Ja

Nej

Overvej en alternativ behandling

1. KONTROLLÉR AT SÅRET
•

Er let til moderat væskende

•

Er højest 2 cm dybt

•

Passer bekvemt inden for absorptionspudens område, sådan at sugeporten kan
anbringes over intakt hud

•

Er inden for indikationerne for brug af Avelle™ NPWT-systemet
- Kirurgisk incision
- Hudlap eller transplantat (præ- og
- Akut sår
postoperativt)
- Traumatisk sår			
- Kronisk sår f.eks. tryksår, venøst sår eller
- Subakut og rumperet sår
diabetisk fodsår

Ja

Nej

Overvej en alternativ behandling

1. KONTROLLÉR AT
•	
Sår der er mere end 0,5 cm og op til 2 cm dybe kan have behov for at blive
bandageret med AQUACEL® Extra™ eller AQUACEL® bandager i kaviteten, eller, hvis
disse ikke forefindes, vanlig gaze
•	
Avelle™ NPWT-systemet kan anvendes sammen med kompressionsbehandling, hvis
der er brug for det

Fortsæt med at anvende Avelle™ NPWT-systemet
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Klargøring af sårområdet
For at optimere bandagens funktion og sikre, at der opnås en god forsegling, skal følgende
trin udføres for at opnå god kontakt mellem den omkringliggende hud og bandagens
silikoneklæber og fikseringsbåndene.

Sørg altid for, at huden
omkring såret er tør.

Hvis der er for meget
hår rundt om såret, kan
dette fjernes.

ConvaTec Silesse™
hudbeskyttelsesfilm kan
anvendes på den
omkringliggende hud.
Den skal anvendes ifølge
brugsanvisningen, og huden
skal være helt tør, før
påsætning af bandagen.

BANDAGER TIL KAVITET, KONTAKTLAG & KOMPRESSION
•	
Ved overfladiske sår (op til 0,5 cm dybde) er det ikke nødvendigt at anvende Avelle™
NPWT-systemet med en kavitetsbandage.
•	
Ved dybere sår op til 2,0 cm kan der anvendes en kavitetsbandage som f.eks. AQUACEL®
Extra™ eller AQUACEL® bandager. Hvis disse ikke er tilgængelige, kan der anvendes
vanlig gaze. Kavitetsbandagen skal skiftes sammen med Avelle™ bandagen.
•	Avelle™ NPWT-systemet kan anvendes sammen med kompressionsbehandling, hvis der
er brug for det. Vær omhyggelig med, at slangen føres uden på kompressionsbandagen.
•	
Kaviteten må kun fyldes til 80 %, når der anvendes AQUACEL® kavitetsbandage, og man
skal efterlade 2,5 cm uden for såret med henblik på nem fjernelse.
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Valg af bandage

!

Følgende bør sikres ved valg af bandage:

Sugeporten skal placeres over intakt hud
Sugeporten skal være placeret væk fra såret

Sårarealet må højst være 25 % af pudens areal
Der er 1 cm overlap af puden i forhold til huden rundt om såret

Der henvises til Avelle™ NPWT-systemets produktoversigt for valg af bandagestørrelse.

Incisionslængde

Avelle bandagestørrelse

10 - 16 cm

12 x 31 cm

8 - 12 cm

12 x 31 cm

6 - 8 cm

12 x 31 cm

7 - 15 cm

12 x 31 cm

20 - 25 cm

12 x 41 cm

10 - 20 cm

12 x 31cm / 12 x 41cm

12 cm

12 x 21cm / 12 x 31cm

5 - 10 cm

12 x 21cm / 12 x 31cm

15 - 20 cm

12 x 31cm / 12 x 41cm

3 - 4 cm

12 x 21 cm
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Valg af bandage

Tag bandagen ud af den sterile emballage.
Fjern beskyttelsespapiret.

!

Placer bandagen, så porten er placeret væk
fra såret og over intakt hud. Sørg for, at
porten er placeret oven over såret, og at
såret er i midten af absorptionspuden.

Sugeporten må ikke placeres direkte over såret.

Tryk forsigtigt på bandagens kant, så den
sidder, hvor den skal, og så folder undgås.

Undgå folder i bandagen. Dette kan
kompromittere forseglingen.

Ved evt. folder i klæberen kan bandagen
repositioneres uden at miste sin klæbeevnen.

13

Applicering af fikseringsbåndene

!

Der bør anvendes fikseringsbånd, så man sikrer god forsegling
i hele bandagens bæretid.

Applicér fikseringsbånd på alle 4 sider af
bandagen. Du kan f.eks. anvende ConvaTec
Hydrokolloide fikseringsstrips

Placér fikseringsbåndet, og fjern dækpapir
2. Endelig fjerner du dækpapir 3. Sørg for,
at der er et overlap på 1 cm på alle sider af
bandagen. Pas på ikke at fiksere sugeslangen.

Tilslutning af pumpen

Tag pumpen, pumpeslangen og batterierne
ud af bakken.

Isæt 3 x AAA batterier på bagsiden af
pumpen, og fastgør batteridækslet. Alle
indikatorlys blinker med det samme som
bekræftelse af, at batterierne er isat korrekt.

Forbind pumpe, pumpeslange og bandage
ved at dreje konnektorerne sammen på
slangen. Pas på ikke at stramme for meget.

Bandagen kan tilsluttes direkte til pumpen,
hvis der foretrækkes en kortere forbindelse.
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Applicering af negativt tryk

Tryk på den blå knap foran på pumpen i
3 sekunder for at starte pumpen.

Det grønne ‘ü’ indikatorlys vil begynde at blinke
som bekræftelse af, at pumpen virker. Det vil
tage op til 30 sekunder at etablere negativt tryk;
man kan høre pumpen fungere imens.

Bandagen bliver flad, når der er opnået negativt tryk.

Det gule ‘!’ indikatorlys vil lyse, hvis der ikke er etableret negativt tryk, eller der er registreret
en luftlækage. Kontroller bandagens forsegling og udglat eventuelle folder. Tjek slangens
tilslutninger.
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Skift af bandagen

7

dage

Man slukker for pumpen ved at trykke på den
blå knap og holde den inde i 3 sekunder.

3-4
dage

Bandagen kan maksimalt
sidde i 7 dage

Den typiske bæretid for
en bandage er 3-4 dage

Kobl pumpeslangen fra bandagen, før denne
skiftes.

!

Bandagen skal skiftes på klinisk indikation. Bandagen skal også skiftes, hvis
der er tegn på lækage, væskedannelse rundt om sugeporten eller ved tab
af klæbeevne.

!

Afhængigt af mængden af sårvæske eller andre kliniske indikatorer kan der
være behov for hyppigere bandageskift.

Bandagen er
korrekt appliceret
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Bandagen
skal skiftes

Bandagen
skal skiftes

Udskiftning af batterier
Pumpen er designet til at køre i 30 dage fra
starten af behandlingen med negativt tryk.
Det kan være nødvendigt at udskifte
batterier inden for 30 dage. Lithiumbatterier
anbefales.
Det gule indikatorlys lyser op, når
batteristanden er lav.

!

Ved udskiftning af batterier skal du sikre dig, at pumpeenheden er slukket
ved at trykke på den blå knap i 3 sekunder. Skift alle batterier og hold den
blå knap inde i 3 sekunder for at genstarte behandlingen.
Efter 30 dage vil alle indikatorlys stoppe med
at lyse op.
Når pumpen er hørt op med at virke, vil tryk
på den blå knap få begge gule indikatorlys til
at blinke, men pumpeenheden starter ikke.
For at skifte pumpen, skal pumpeslangen
fjernes fra bandagen ved at skrue
konnektorerne fra hinanden og tilslutte den
nye pumpe og nye slange.

Tilbehør til Avelle™ NPWT-systemet

AVELLE™ NPWT TASKE
AVELLE™ NPWT EKSTRA SLANGER
Hvis slangen på et tidspunkt under
behandlingen bliver beskadiget, kan der
tilkøbes ekstra slanger.

Avelle™ NPWT-pumpen bør ikke komme i
direkte kontakt med huden i længere tid og
bør anbringes ved siden af patienten, ideelt
set i en Avelle™ NPWT-taske.
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Bortskaffelse og genbrug
Bandager: 	Brugte bandager bør bortskaffes som klinisk affald i henhold til lokale
retningslinjer.
Batterier: 	Brugte batterier skal fjernes og recirkuleres i overensstemmelse med lokale
regulativer og det europæiske direktiv vedr. affald fra elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE).
Pumper: 	Hvor det er muligt, skal pumpeenheder dekontamineres og recirkuleres.
Hvis de er kontamineret med kropsvæsker, skal de tørres af med et ikkebrandbart, bakteriedræbende rengøringsmiddel. Plejepersonalet eller
patienten kan få yderligere vejledning på www.convatec.com eller ved at
kontakte ConvaTec. Hvis dekontaminering ikke er mulig, skal pumpen
bortskaffes som klinisk affald i henhold til lokale retningslinjer

Rengøring af pumpen
Pumpen må ikke nedsænkes i væske. For at rengøre pumpeenhedens ydre overflader
aftørres den med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med mildt sæbevand. Hvis pumpen er
kontamineret med kropsvæsker, skal den tørres af med en blød, fnugfri klud fugtet med et
ikke-brandbart bakteriedræbende rengøringsmiddel.

!

ADVARSEL

Avelle™ NPWT-pumpen kan ikke gå i MR- • Vær omhyggelig med at sørge for, at
scanneren og kan påvirke eller blive
slange og pumpe ikke fæstner sig i tøj/
påvirket af CT-scanning/røntgenudstyr.
sengetøj/bandager på en måde, så de kan
Avelle™ NPWT-pumpen skal frakobles
give patienten trykskader eller placeres
bandagen, før patienten føres ind i et rum
steder, hvor man kan snuble over dem,
med MR-scanning/røntgenoptagelser/
eller de udgør en fare for strangulering.
CT-scanning. Bandagen kan blive
• Slangerne skal holdes fri af væske hele
siddende.
tiden. Hvis der på noget tidspunkt
Anvend Avelle™ NPWT-systemet med
observeres nogen form for væske i
forsigtighed, når det befinder sig inden
slangerne, skal de øjeblikkelig udskiftes.
for kort afstand af elektronisk udstyr
• Pas på ikke at overstramme luerlocksåsom metaldetektorer, radiofrekvens
koblingerne ved tilslutning til bandage,
id-læser eller tyverialarmer, da man ikke
pumpe og forlængerslanger til pumpen
kan eliminere EMC-interferens under alle
(hvis dette er nødvendigt).
forhold.
• Pas på, at ingen af slangerne er kinket
for ikke at blokere flowet af negativt
tryk.
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• Avelle™ NPWT-bandagen må ikke
dækkes til af film og fikseringsbånd, da
det vil indvirke negativt på bandagens
funktion.

Vidste du...

Bandagekoblingerne er udstyret med en
envejsventil. Når pumpen er koblet fra, vil
Avelle™ NPWT-bandagen beholde sit
vakuum i ca. 60 minutter, efter at den er
koblet fra pumpen.6*

Det er muligt at tage et hurtigt
brusebad. Inden der tages
brusebad, skal pumpen slukkes,
og pumpeslangen skal kobles
fra bandagen.
Tilslut bandagen igen, og tænd
pumpen igen for at genoptage
behandlingen.

*Som påvist in vitro
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Produktsortiment og varenumre

!

Pumpe og bandager bestilles separat for øget fleksibilitet.

Pumper

Størrelse
(cm)

Antal /æske

Varenummer

Avelle™
Pumpe

NA

1

421551

Tilbehør

Størrelse
(cm)

Antal /æske

Varenummer

Avelle™
taske

NA

1

446650

Ekstra slanger

100

5

421921

ConvaTec
Hydrokolloid
Fikseringsstrips

5x20

10

422308
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Størrelse
(cm)

Antal /æske

Varenummer

Avelle™bandage

12 x 21

5

421554

Avelle™bandage

12 x 31

5

421555

Avelle™bandage

12 x 41

5

422155

Avelle™bandage

16 x 16

5

421552

Avelle™bandage

16 x 21

5

421553

Avelle™bandage

21 x 26

5

422156

Avelle™bandage

26 x 26

5

422157

Bandager
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Betjening af pumpe og fejlfinding
NORMAL FUNKTION
Visuelle
indikatorer

Status

Ingen
indikatorlys i
displayet.

Mulige
årsager

Pumpen er
SLUKKET.

Pumpeenheden
har overskredet
sin levetid.

Korrigerende handlinger
og bemærkninger

Hvis ingen af indikatorlysene
blinker, så tryk på den blå
knap i 3 sekunder.
Hvis pumpen ikke genstarter,
og ingen af indikatorlysene
blinker, så prøv at skifte
batterierne.

Tryk på den blå knap får
begge gule indikatorlys til at
blinke på skift, men
pumpeenheden starter
fortsat ikke.
Efter en levetid på 30 dage vil
pumpen ophøre med at
fungere og behandlingen
ophøre.
Der skal anvendes en ny
pumpe.

Grønt ‘ü’
indikatorlys
blinker.
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Det grønne ‘ü’
indikatorlys
blinker
kontinuerligt for
at vise, at
pumpen virker
korrekt.

Bemærk, at pumpen vil køre
kontinuerligt for at sikre, at
det negative tryk i såret
opretholdes. Folder i
bandagens klæbekant kan få
pumpen til at køre hyppigere.

display.

Alle indikatorlys
blinker én gang.

ALARMER
Visuelle
indikatorer

Grønt ✓
indikatorlys
blinker.

Status

9.2 ALARMER OG FEJL
Visuelle indikatorer og status
Alle indikatorlys
Gult
! indikatorlys
blinker
én gang.
blinker.

Grønt
Gult
'!' ✓
indikatorlys
indikatorlys
blinker.
blinker.

9.2 ALARMER OG FEJL
Visuelle indikatorer og status

Batterierne er monteret
korrekt, og pumpen er klar
til
brug. er SLUKKET.
Pumpen

Når
pumpen
er tilsluttet
Pumpens
levetid
er
en
appliceret bandage og
overskredet.
TÆNDT, betyder det, at den
fungerer korrekt.

Mulige
årsager

på den blå knap i 3 sekunder for at
sætte behandlingen i gang, grønt ✓
indikatorlys blinker.
Pumpen fungerer korrekt.
Hvis pumpen har været i brug i
mindre end 30 dage (pumpens
levetid), kan batterierne være tømt
og skal udskiftes.
Ved
normal
skal pumpen
gå
Pumpen
harbrug
en maksimal
levetid
ipå
gang
flere gange
hverpumpen
time for at
30 dage,
hvorefter
opretholde
et negativt
tryk.og
Folder
vil ophøre med
at fungere,
ibehandlingen
bandagens klæbekant
kan man
få
ophører. Hvis
pumpen
til
at
gå
igang
hyppigere.
trykker på den blå knap i 3 sekunder,
Udglatning
af folderneblinke
kan reducere
vil begge indikatorlys
på skift,
frekvensen
heraf.
men pumpen
starter ikke.

Korrigerende handlinger
og bemærkninger

vil slå fra
efter 10
Mulige årsager Pumpen
Korrigerende
handling/kommentarer
hvis
det korrekt.
negative
Batterierne
Pumpen
fungerer
Der
er en er monteret sekunder,
Luftlækage
i
systemet.
Pumpen
slukkes
af
sig selv efter 10
korrekt, og pumpen er klar
tryk ikke
kanhvis
etableres.
luftlækage
i
sekunder,
undertrykket ikke kan
til brug.
etableres. Kontrollér at bandage/
systemet, og det
slange/ sammenkoblinger er tilsluttet
Undersøg,
om der er en
negative tryk
korrekt.
luftlækage,
og udglat
kan ikke
Se efter eventuelle
lækager og
udglat
eventuelle
i bandagens
Når pumpen er tilsluttet eventuelle
Ved normal
brugifolder
skal
pumpen
gå
folder
bandagens
opretholdes.
klæbende
kant.
Vær
opmærksom
en appliceret bandage og
i gang flere gange hver
time for at
klæbekant.
på,
at knæk et
pånegativt
slangentryk.
ikke Folder
får det
TÆNDT, betyder det, at den
opretholde
gule
! indikatorlys
til at blinke.
Bemærk,
at
fungerer korrekt.
i bandagens
klæbekant
kan fåTryk
på
den
blåtil
knap
i igang
3 sekunder
pumpen
at gå
den
blå
knap
i hyppigere.
3 for at
knæk på slangen Tryk på
sætte
behandlingen
i
gang,
ü
Udglatning af folderne kan grønt
reducere
sekunder
for at
sætte
ikke får ‘!’
indikatorlys
frekvensen blinker,
heraf. mens der etableres
undertryk. i gang. Det
behandlingen
indikatorlyset til
Hvis luftlækagen varer ved, vil det gule
at blinke.
grønne
‘ü’ indikatorlys
! indikatorlys
igen blinke, vil
og pumpen
slukkes.
Fortsæt
at undersøge
blinke,
når der
er med
etableret
for folder
i bandagens
Mulige årsager tryk. bandagen
Korrigerende
handling/kommentarer

klæbende kant og alle koblinger
for lækage.
Kontakt
ansvarlig
Pumpen
slukkes
af sig
selv efter 10
behandlingsenhed
hvis behandlingen
sekunder,
hvis undertrykket
ikke kan
fortsat ikkeKontrollér
kan påbegyndes.
etableres.
at
bandage/
Grønt ‘ü’
slange/ sammenkoblinger er tilsluttet
Alle batterier skal skiftes inden for
Grønt ✓ indikatorlys Pumpen fungerer korrekt.
indikatorlys
korrekt.
Pumpeenheden
24 timer.
blinker,
og
Se
efter eventuelle lækager og
blinker.
Tryk påeventuelle
den blå knap
i 3 isekunder
for
virker korrekt.
folder
bandagens
Skift udglat
batterierne
at
slukke
batteridækslet
klæbendepumpen.
kant. VærÅbn
opmærksom
bag
på
pumpen,
udtag
og
udskift
Gult indikatorlys Batteriniveauet er lavt.
indenpå,
for
24
timer.
Gult
at knæk på slangen ikke får det
Batteriniveauet
alle 3! AAA
batteriertilog
sæt dækslet
blinker.
gule
indikatorlys
at blinke.
Tryk
batteripå den
igen.blå
Tryk
på den
blå knap for
i 3 at
er lavt.
på
knap
i 3 sekunder
indikatorlys
sekunder
for
at
starte
behandlingen
sætte behandlingen i gang, grønt ü
igen.
Bandagekoblingen
er
udstyret
indikatorlys blinker, mens der etableres
blinker.
med en envejsventil, der reducerer
undertryk.
tryktab
og hjælpervarer
medved,
at holde
Hvis
luftlækagen
vil det gule
i gang,
når og
pumpen
er
!behandlingen
indikatorlys igen
blinke,
pumpen
afbrudt
i
korte
perioder.
slukkes. Fortsæt med at undersøge
Gult ! indikatorlys
blinker.

Luftlækage i systemet.

bandagen for folder i bandagens
Der er en
Gult ‘!’
klæbende
kant
og alle koblinger
Luftlækage i systemet.
Luftlækagen
behandles
som beskrevet
Gult ! indikatorlys
luftlækage i
indikatorlys
for
lækage. Kontakt ansvarlig
ovenfor.
blinker
behandlingsenhed hvis behandlingen
systemet, og det
blinker.
fortsat ikke behandles
kan påbegyndes.
Luftlækagen
som
negative tryk
Alle batterier skal skiftes inden for 24
Gult indikatorlys Batteriniveauet er lavt.
beskrevet
ovenfor.
Pumpen
Alle batterier
skal skiftes
inden for
Grønt
ikkefungerer korrekt.
timer
som angivet
ovenfor.
blinker.✓ indikatorlys kan
24 timer.
blinker, og
opretholdes.
Tryk på den blå knap i 3 sekunder for
Udskift
batterierne
at slukke pumpen. Åbn batteridækslet
inden
forpå24
timer.
Batteriniveauet er lavt.
bag
pumpen,
udtag og udskift
Gult indikatorlys Batteriniveauet
Gult
alle 3 AAA batterier og sæt dækslet
blinker.
er lavt.
batteripå igen. Tryk på den blå knap i 3
indikatorlys
sekunder for at starte behandlingen
igen. Bandagekoblingen er udstyret
blinker.
med en envejsventil, der reducerer
tryktab og hjælper med at holde
behandlingen i gang, når pumpen er
afbrudt i korte perioder.

Gult ! indikatorlys
blinker

Luftlækage i systemet.

Luftlækagen behandles som beskrevet
ovenfor.

Batteriniveauet er lavt.

Alle batterier skal skiftes inden for 24

23
Gult

indikatorlys

Kontakt ConvaTec
Kontakt ConvaTec, hvis du har brug for hjælp til igangsætning, brug
eller vedligeholdelse af Avelle™ NPWT-systemet, eller hvis der opstår
uventede alarmer, fejl eller hændelser med systemet.
Ønsker du at vide mere om Avelle™ NPWT-systemet, eller ønsker du at
få et besøg af din ConvaTec-produktspecialist, kan du kontakte os på
telefon: 48 16 74 74 eller e-mail: convatec.danmark@convatec.com.

Har du brug for yderligere information?
DIN LOKALE PRODUKTSPECIALIST ER:
Navn
Telefon
E-mail
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