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Technologia Hydrofiber
nas wyróżnia

®

Technologia
nologia Hydrofiber®, której ufasz,
łączeniu ze wspierającym gojenie
w połączeniu
T nawet przez 30 dni.
NPWT

POWERED BY

Terapia pdociśnieniowa

Powikłania gojenia ran
niosą za sobą istotne
konsekwencje dla systemów
opieki zdrowotnej, personelu
medycznego i pacjentów
W obliczu starzenia się populacji i wzrostu zapadalności na choroby
przewlekłe, leczenie ran wiąże się z istotnymi obciążeniami ekonomicznymi.
Wraz z obserwowanym każdego roku wzrostem liczby i złożoności
interwencji chirurgicznych, u znacznej liczby pacjentów rozwijają się
zakażenia miejsca operowanego oraz inne powikłania w miejscu cięcia,
które stanowią zagrożenie dla wyników leczenia.1
Lepsze metody postępowania z ranami, w tym skuteczne rozpoznanie,
leczenie i profilaktyka powikłań przyczynią się do zminimalizowania kosztów
leczenia.2

globalny lider w zaawansowanej terapii ran,
którego celem jest poprawa życia pacjentów.

1. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Closed surgical
incision management: understanding the role of NPWT. Wounds International, 2016. 2. Guest
JF, et al. Health economic burden that wounds impose on the National Health Servicein the
UK. BMJ Open 2015;5:e009283. doi:10.1136/bmjopen-2015-009283. 3. Magill SS, Edwards
JR, Bamberg W, et al. Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care-Associated
Infections. N Engl JMed: 2014;370:1198-208. 4. World Health Organization. Global
Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infections. Available at: http://www.who.int/
gpsc/ssi-prevention-guidelines/en/. Accessed May 22, 2018. 5. Jenks et al (2014) Clinical
and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of
elimination of SSI from an English hospital, Journal of Hospital Infection; 86, 24-33.

6. Under the Knife Report, 2011: Taking a zero tolerance approach to preventable surgical
site infections in UK hospitals. 7. Jeffrey, S., et al., Managing closed incisions at risk of surgical
site infection Avelle NPWT System: combining the best features of Hydrofiber technology
and negative pressure wound therapy. JWC 2018: 27(3 Suppl):S1–S28. 8. Kaye K, Anderson
D, Sloane R, et al. The effect of surgical site infection on older operative patients. J Am
Geriatr Soc. 2009; 57(1): 46-54. 9. National Institute for Health and Clinical Excellence.
Surgical Site Infection Guideline. 2008. 10. Posnett, J. et al., The Resource Impact of Wounds
on Health-care Providers in Europe. JWC 2009: 18 (4). 11. Järbrink et al. The humanistic and
economic burden of chronic wounds: a protocol for a systematic review. Systematic Reviews
(2017) 6:15

Obciążenia związane z leczeniem ran
Zamknięte rany chirurgiczne
Powikłania miejsca operowanego1 (SSC)
Zakażenie miejsca operowanego
Krwiak | Surowiczak
Rozejście się rany

wszystkich zakażeń
w opiece zdrowotnej
stanowią zakażenia
miejsca operowanego3

21.8%

Rany przewlekłe

Czynniki ryzyka:1,9
• Rozejście się
rany w historii
pacjenta
• Problemy
skórne, które
wpływają na
proces gojenia
• Wysokie BMI

Rany przewlekłe – przyczyny
Odleżyny | Choroba naczyniowa | Uraz
| Zakażenie | Cukrzyca | Operacja |
Oparzenia | Promieniowanie

500,000

roczna częstość
występowania ran
w UE10

4m

• Niedożywienie

€5,886*

mediana kosztów
związanych z ZMO
w przeliczeniu na
jednego pacjenta
w badaniu brytyjskim5

€19bn

roczne koszty związane z zakażeniami
miejsca operowanego w UE4

Niższa jakość
życia7

Blizny złej jakości/
nieprawidłowe1,7

x2

Prawie dwukrotnie wyższe koszty
opieki zdrowotnej6

• Otyłość
• Przewlekły obrzęk
limfatyczny

• Czas trwania
operacji

2–4%

• Palenie tytoniu
• Wysokie BMI

budżetu na opiekę
zdrowia w UE
przeznacza się na
leczenie owrzodzeń
goleni i stopy10

KONSEKWENCJE

Dłuższy szacunkowy
czas hospitalizacji w
związku z zakażeniami
miejsca operowanego4

£$€

€6,650

przeciętny
koszt związany
z owrzodzeniem
goleni w UE10

• Lokalizacja
nacięcia

10 dni

Opóźnione
gojenie rany1 1

€10,000

• Terapia wspomagająca

KONSEKWENCJE

• Choroby układu
krążenia

• Niedożywienie
przeciętny koszt
związany
z owrzodzeniem
stopy w UE10

• Kortykosteroidy

• Typ zabiegu

• Cukrzyca

• Lokalizacja rany

• Choroba płuc
• Choroba autoimmunologiczna

• Wiek

• Choroba nerek

• Palenie tytoniu
osób z zakażeniami
miejsca
operowanego
w UE rocznie4

Czynniki ryzyka:

x5

Zwiększone
prawdopodobieństwo
ponownej
hospitalizacj6

Ponowna
operacja

Opóźnione
gojenie rany11

85%

W 85% przypadków
obecność owrzodzeń
poprzedza amputację11

£$€

Zwiększone koszty Dłuższy czas opieki
leczenia
pielęgniarskiej2

40-70%

x3

Trzykrotnie wyższy
wskaźnik śmiertelności8

Niższa jakość
życia11

Ponowna
operacja

Śmiertelność w okresie
5 lat po amputacji11

Częstość występowania zakażeń, amputacji i zgonu w następstwie leczenia ran
jest zbyt wysoka. Można ich uniknąć dzięki trafnemu rozpoznaniu i wcześnie
wdrożonemu właściwemu leczeniu.11

*GBP/EUR: Conversion rate 1.1234

Technologia Hydrofiber®
opracowana dla optymalizacji NPWT
Od ponad 20 lat firma ConvaTec pomaga specjalistom poprawiać wyniki leczenia i ułatwia
pacjentom powrót do normalnego życia dzięki technologii Hydrofiber® – sprawdzonej i darzonej
zaufaniem na całym świecie.

Technologia Hydrofiber®
Zatrzymuje wysięk z rany
i bakterie,12-14 chroniąc skórę
wokół rany i zmniejszając jej
macerację.15,16 *
Dopasowuje się do łożyska rany,
eliminując martwą przestrzeń,
w której mogą namnażać się
bakterie.17 *
Utrzymuje równowagę poziomu
płynów dzięki żelowaniu
i utrzymywaniu wilgotnego
środowiska gojenia rany.18 *
Technologia Hydrofiber®

NPWT – mechanizm działania19,20
• Redukcja obrzęku tkanki

Parowanie płynu
Przenoszenie płynu

Żelujące działanie technologii
Hydrofiber®

Przenoszenie
podciśnienia

• Zmniejszenie rany poprzez zastosowaną siłę
• Zwiększona perfuzja
• Stymulowanie angiogenezy
• Tworzenie ziarniny
Interpretacja artysty - przekrój poprzeczny rany

Pompa NPWT Avelle™ i opatrunek Hydrofiber® – udowodnione korzyści
z połączonego stosowania podciśnienia i wilgotnego środowiska rany21.
12. Waring MJ, Parsons D. Physico-chemical characterisation of carboxymethylated spun cellulose fibres. Biomaterials. 2001; 22:903-912. 13. Newman, G.R., et al., Visualisation of bacterial
sequestration and bactericidal activity within hydrating Hydrofiber wound dressings. Biomaterials, 2006. 27(7): p. 1129-39. 14. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron
microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (Aquacel) and alginate dressings. Biomaterials. 2003; 24(5):883.-890. 15. Coutts P, Sibbald RG. The effect of a
silvercontaining Hydrofiber dressing on superficial wound bed and bacterial balance of chronic wounds. Int Wound J. 2005; 2(4): 348-356. 16. Robinson BJ. The use of a hydrofiber dressing in
wound management. J Wound Care. 2000; 9(1):32-34. 17. Jones S, Bowler PG, Walker M. Antimicrobial activity of silver-containing dressings is influenced by dressing conformability with a wound
surface. WOUNDS. 2005; 17(9): 263-270. 18. Parsons D, Bowler P, Myles V, Jones S. Silver antimicrobial dressings in wound management: A comparison of antibacterial, physical and chemical
characteristics. Wounds. 2005; 17: 222-232. 19. Borgquist O, Gustafsson L, Ingemansson R, Malmsjo M, 2009, Tissue Ingrowth Into Foam but Not Into Gauze During NPWT, Wounds 2009;
21(11):302–309. 20. Malmsjo M, Borgquist O. NPWT setting and dressing choices Made Easy. Wounds International 2010; 1(5): 21. Bishop SM, Walker M, Rogers AA, Chen WYJ. Moisture balance:
optimising the wound-dressing interface. J Wound Care. 2003; 12:125-128.
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Pompa NPWT
Avelle™

Negative Pressure Wound Therapy System

Odpowiednie połączenie pompy NPWT i opatrunku może znacznie przyspieszyć zamknięcie
rany i powrót pacjenta do zdrowia.

Jeden przycisk sterujący

Jednorazowa pompa NPWT
Avelle™ przeznaczona dla
jednego pacjenta:
Wytwarza podciśnienie
o wartości 80 mmHg
(±20 mmHg)
Stała terapia w obrębie łożyska rany.

Proste kontrolki
(brak alarmu
dźwiękowego)

Efektywna kosztowo w
praktyce klinicznej
Ekonomiczne rozwiązanie
zdrowotne w porównaniu z innymi
7-dniowymi urządzeniami.
30-dniowy okres użytkowania†
Elastyczna terapia w różnych
warunkach leczenia.
Mała i przenośna
Ergonomiczna, wygodna dla
pacjenta budowa.
Sterowanie za pomocą jednego
przycisku
Łatwość stosowania, krótki czas
nauki obsługi

Większy komfort i wyższa jakość życia pacjenta dzięki systemowi NPWT Avelle™
Pacjent może
odłączyć pompę
i wziąć prysznic bez
zdejmowania opatrunku,
a podciśnienie utrzyma
się przez około 1 godzinę. *

*Jak wykazano in-vitro
†W okresie użytkowania pompy konieczna może być wymiana baterii

Pacjenci mogą
zachować aktywność,
stosując system
NPWT Avelle™,
który wspomaga
rekonwalescencję
i rehabilitację.

Opatrunek Hydrofiber®
pochłania płyn
i zapobiega zabrudzeniu
ubrań przez płyn
wysiękowy.

Interaktywny opatrunek NPWT
Avelle™
Wyróżniająca technologia Hydrofiber®
Struktura warstwy kontaktowej i warstw wewnętrznych w technologii
Hydrofiber® opatrunku NPWT Avelle™ ma specjalne otwory, które
umożliwiają przenoszenie podciśnienia do rany.

Złącze opatrunku NPWT
Avelle™
Jednokierunkowy zawór utrzymuje
podciśnienie w ranie przez 1 godzinę
po odłączeniu od pompy,* co
umożliwia pacjentom wykonywanie
codziennych czynności (np. spokojne
wzięcie prysznica).

* Jak wykazano in-vitro.

1. Perforowane
samoprzylepne krawędzie
silikonowe
Opracowane w taki sposób, by
utrzymywały opatrunek na miejscu,
a jednocześnie umożliwiały
delikatne usunięcie go ze skóry.

POWERED BY
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Negative Pressure Wound Therapy System

6. Warstwa zewnętrzna

5. Miękki port

Warstwa zewnętrzna umożliwia
odparowywanie płynu
wysiękowego, co poprawia
ogólną kontrolę płynów,
zapewniając jednocześnie
barierę dla bakterii, wirusów
i wody.22 23

Stworzony aby,
ograniczać do minimum
ryzyko powstania odleżyn.

4. Warstwa pianki
Zapewnia równomierny
rozkład podciśnienia w obrębie
opatrunku i w łożysku rany.

2. Warstwa kontaktowa z raną
w technologii Hydrofiber®
Wzmocniona przeszyciami warstwa
kontaktowa z raną w technologii Hydrofiber®,
która przekształca się w żel w kontakcie
z płynem wysiękowym, a jej budowa pozwala
utrzymać integralność opatrunku podczas jego
usuwania.22

3. Warstwy opatrunku
w technologii Hydrofiber®
(8 warstw)
przekształcają się żel w kontakcie z płynem
z rany i zatrzymują w nim bakterie.22,23* Otwory
w warstwach opatrunku w technologii Hydrofiber®
zaprojektowano w taki sposób, aby ułatwić
pionowy przepływ płynu przez opatrunek.

22. Assessment of the in-vitro properties Avelle™ Negative Pressure Wound Therapy Dressing. WHRI4520 MS128. Data on file. 2015. ConvaTec.
23. HFM-2015-017. Data on file. 2015. ConvaTec Inc

Efektywna
kontrola płynów
Opatrunek NPWT Avelle™ z opatentowaną technologią
Hydrofiber® oddziałuje na łożysko rany poprzez tworzenie
wilgotnego środowiska gojenia, jednocześnie wchłaniając
i zatrzymując wysięk12 i znajdujące się w nim bakterie14,23*.

Opatrunek NPWT Avelle™ wykazuje
większą całkowitą wydajność kontroli
płynów24
Całkowita wydajność kontroli płynów
(g/10 cm2/24 godz.)

W badaniach in vitro dotyczących kontroli płynów
wykazano,24 że:

Chłonność

• UDOWODNIONO: Opatrunek NPWT Avelle™
całkowicie wchłaniał płyn przy podciśnieniu
o wartości 80 mmHg, czemu nie towarzyszyło
gromadzenie się płynu. Dowodzi to jego zdolności do

optymalnej kontroli płynów.

25
20
15

5

wykorzystująca właściwości technologii Hydrofiber®.

12.93

76.71%

7.73

6.41

0

Opatrunek
NPWT Avelle™

Umiarkowany poziom wysięku (82 ± 10mL)
w symulowanym łożysku rany po 3 dniach
22.33%

12.63

(g) 10

• UDOWODNIONO: Efektywna kontrola płynów

Opatrunek
NPWT
PICO™

Transfer pary wodnej

Opatrunek
NPWT PICO™

Chłonność
(opatrunek)

N=4

Chłonność
(gaza)

Opatrunek
NPWT
Avelle™

52.56%

0

20

45.11%

40
60
80
Dystrybucja roztworu soli fizjologicznej (g roztworu)

Transfer pary
wodnej

N=4

100

Technologia Hydrofiber® opracowana specjalnie na potrzeby NPWT zapewnia
optymalną równowagę między chłonnością całkowitą, a transferem pary wodnej,
tworząc wilgotne środowisko gojenia się rany.
Opatrunek NPWT Avelle™ – znacznie więcej niż zwykły opatrunek NPWT.

Uwaga: w badaniach na symulacyjnym modelu rany o niskim i umiarkowanym wysięku stosowano 24-warstwowy wypełniacz
z gazy w celu dokonania porównania stopnia kontroli płynu.
12. Waring MJ, Parsons D. Physico-chemical characterisation of carboxymethylated spun cellulose fibres. Biomaterials. 2001; 22:903-912. 14. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG.
Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (Aquacel) and alginate dressings. Biomaterials. 2003; 24(5):883.-890. 23. HFM-2015-017.
Data on file. 2015. ConvaTec Inc. 24. The in-vitro physical performance characteristics of the Avelle™ Negative Pressure Wound Therapy System Convatec Inc. AP-019221-MM.

Stałe wytwarzanie
podciśnienia
System NPWT Avelle™ został opracowany w taki sposób, aby na całej powierzchni rany w sposób
ciągły wytwarzać podciśnienie o wartości 80 mmHg (±20 mmHg). W dwóch badaniach in vitro
wykazano24, że:
• UDOWODNIONO: Podciśnienie o wartości 80 mmHg (±20 mmHg) przekazywane przez

uwodniony opatrunek Hydrofiber® do symulacyjnego łożyska rany przez 4 warstwy
opatrunku AQUACEL® ExtraTM na głębokość 2 cm w okresie 7 dni.

Podciśnienie (mmHg)

Przekazywanie podciśnienia w okresie 7 dni
przez 4 warstwy opatrunku AQUACEL® EXTRATM
Górna granica specyfikacji

100
Wartość fabryczna ciśnienia Avelle™

80
60
Dolna granica specyfikacji

0
0

1

2

3

Czas (dni)

4

5

6

7

Utrzymanie podciśnienia
Badanie in vitro24 wykazało, że po odłączeniu pompy od opatrunku jednokierunkowy zawór
w złączu luer-lock pozwala utrzymać ciśnienie po 1 godzinie w granicach ±10 mmHg.

Ciśnienie (mmHg)

100

Górny limit specyfikacji
Wartość fabryczna ciśnienia AvelleTM

80
60

73.55

68.28

40

Dolny
limit
specyfikacji

20
0

Ciśnienie wyjściowe

Ciśnienie po 1 godzinie
od odłączenia

System NPWT Avelle™
• UDOWODNIONO, że system NPWT Avelle™ w sposób ciągły wytwarza podciśnienie
o wartości 80 mmHg (±20 mmHg) w obrębie łożyska rany.
• UDOWODNIONO: zachowanie ciśnienia przez 1 godzinę po odłączeniu pompy.

Uwaga: w badaniach in vitro na modelu o niskim i umiarkowanym stopniu wysięku stosowano opatrunki Avelle™ 16 cm x 21 cm

System NPWT Avelle™ w praktyce:
Przypadki
Rana na powłokach brzusznych,
która uległa rozejściu
Dzień 1

Zamknięta rana chirurgiczna

Dzień 30

Dzień 1

Opatrunek NPWT AvelleTM

Pacjent
• 56-letni mężczyzna
• BMI >35 operacja w związku z zapaleniem
uchyłków z owrzodzeniami oraz zapaleniem
otrzewnej.
Rana
• Rana chirurgiczna, która uległa rozejściu
(poziom 1)
• W chwili rozpoczęcia leczenia rana miała
22 cm długości.
Postępowanie i wyniki
• System NPWT Avelle™ stosowano przed
okres 30 dni z 8 zmianami opatrunku.
• Pod koniec 30-dniowego leczenia rana
uległa znacznemu zmniejszeniu.
W wieloośrodkowej ocenie 92 pacjentów
leczonych systemem NPWT Avelle™25:

96%
89%
82%

oceniło jako bardzo dobrą lub
dobrą łatwość aplikacji systemu
oceniło zdejmowanie opatrunku na
ocenę bardzo dobrą lub dobrą
owrzodzeń zmniejszyło wielkość

25. AvelleTM NPWT System Post Market Evaluation Report. Data on file. 2018. ConvaTec.

Dzień 7 po operacji

Pacjent
• 45-letnia kobieta
• BMI >35
• Pacjentka z rakiem piersi – mastektomia
z natychmiastową rekonstrukcją piersi przy
użyciu całkowitego płata LDF.
Rana
• Rana chirurgiczna o długości 21 cm.
Skórę zamknięto przy użyciu podskórnych
szwów wchłanialnych.
• Rana uległa rozejściu, a jej wielkość wynosiła
6 cm (dł.) x 2 cm (szer.)
ze znacznym podminowaniem.
Postępowanie i wyniki
• System NPWT Avelle™ z opatrunkiem
12x31 cm zaaplikowanym w 2 dniu;
opatrunek zmieniano w 5, 7 i 10 dniu
po operacji, kiedy leczenie NPWT zostało
zakończone.
• Nastąpiła poprawa stanu rany, jej wielkość
wynosiła 6 cm (dł.) x 1,5 cm (szer.), poziom
płynu wysiękowego pozostawał stabilny.
Rana uległa wyschnięciu, martwą tkankę
usunięto chirurgicznie, a fioletowa barwa
skóry wokół rany nieco zbladła.

Owrzodzenia goleni o mieszanej
etiologii
Dzień 1

Efektywność kosztowa przez 30 dni
Owrzodzenie goleni o mieszanej etiologii, model
kosztowy 26-dniowej terapii podciśnieniem26
TOTAL: 3000 zł

3000 zł
2500 zł

750 zł

2000 zł

Opatrunek AvelleTM

Dzień 29

1500 zł

TOTAL: 2097 zł

1000 zł

750 zł

1350 zł

750 zł

500 zł

750 zł

500 zł
0 zł

System NPWT System NPWT PICOTM
AvelleTM
z opatrunkiem 15x15cm

Pacjent
• 63-letni mężczyzna
• Paliatywne rozpoznanie pierwotnego raka
pęcherza moczowego.
Rana
• 3 statyczne owrzodzenia w okolicy
przedpiszczelowej o mieszanej etiologii,
około 60% tkanki stanowiła ziarnina, a 40%
martwica rozpływna.
• Największa z ran miała około 1,5 x 1,0 x 0,2 cm
głębokości.
Postępowanie i wyniki
• Zastosowano system NPWT Avelle™
z opatrunkiem o wielkości 16 x 16 cm.
• W 11 dniu rana miała 0,9 x 0,6 x 0,1 cm,
przy czym 100% tkanki stanowiła ziarnina.
Przerwano stosowanie systemu NPWT
Avelle™.
• W 15 dniu leczenie NPWT z użyciem
systemu Avelle™ NPWT zostało wznowione
z powodu pogorszenia się stanu rany.
• W 29 dniu przerwano stosowanie systemu
Avelle™ NPWT. W okresie 26 dni rana uległa
zmniejszeniu o 95%.

Koszt pompy NPWT AvelleTM
Koszt opatrunków NPWT AvelleTM (x10)

W porównaniu z 7-dniowymi urządzeniami
alternatywnymi:
• Okres działania pompy NPWT Avelle™
wynosi 30 dni, co zapewnia możliwość
stosowania przedłużonej terapii ciNPT
(terapia podciśnieniowa rany zamkniętej)
lub NPWT.
• Opatrunki można zmieniać wielokrotnie bez
potrzeby cotygodniowej zmiany pompy, co
ogranicza koszty leczenia.
Jedna pompa do 30 dni
Pompa
NPWT
AvelleTM

x1

Pompa
NPWT
PICOTM

x5
0

7

14

21

28 30

Liczba dni terapii

51%

oszczędność przy zastosowaniu systemu NPWT
Avelle™, w porównaniu z systemem NPWT
PICO™ w 26-dniowym okresie leczenia.26
26

26. Porównanie cenowe na podstawie cen internetowych z dn. 19.12.2018 https://dlapacjenta.mojarana.pl/o/avelle-opatrunek-do-podcisnieniowej-terapii-ran-16x21cm
https://diabetyk24.pl/pico-podcisnieniowa-terapia-leczenia-ran.html

Informacje dla
zamawiających
™
Negative Pressure Wound Therapy System

Pompa i opatrunki systemu NPWT Avelle™
są dostarczane w oddzielnych opakowaniach,
co sprzyja efektywnemu wykorzystaniu zasobów
i ogranicza ich marnowanie.
System NPWT AvelleTM
Opis

Kod produktu

Ilość w opakowaniu

Rozmiar warstwy
chłonnej

Stosuj system NPWT Avelle™
z opatrunkiem AQUACEL® ExtraTM
Opatrunki AQUACEL® ExtraTM zapewniają
wszystkie najważniejsze korzyści oferowane
przez technologię Hydrofiber® i mogą być
stosowane w połączeniu z systemem NPWT
Avelle™ w przypadku głębszych ran (do 2 cm).

Pompa AvelleTM

421551

1

N/A

16 x 16 cm

421552

5

8 x 8 cm

16 x 21 cm

421553

5

8 x 13 cm

12 x 21 cm

421554

5

4 x 13 cm

Rozmiar

Kod produktu

12 x 31 cm

421555

5

4 x 23 cm

5 x 5 cm

420671

10

12 x 41 cm

422155

5

4 x 33 cm

10 x 10 cm

420672

10

15 x 15 cm

420673

5

Wszystkie opakowania z opatrunkami zawierają paski mocujące z folii samoprzylepnej (x6)

Opatrunki AQUACEL® EXTRATM
Ilość w opakowaniu

POWERED BY

™
Negative Pressure Wound Therapy System

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach ConvaTec lub zaprosić przedstawiciela:
Bezpłatny linia informacyjna: 800 120 093
dzial.pomocy@convatec.com, www.convatec.pl
www.avelle.pl, www.mojarana.pl
ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
®/™ Avelle, Hydrofiber i AQUACEL Extra są znakami handlowymi
firmy ConvaTec Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością
odpowiednich podmiotów.
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