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If the yellow “   ” indicator light starts to 	 ash the 
batteries must be replaced within 24 hours. 

and the yellow “   ” indicator light will 	 ash when Negative Pressure 
Wound Therapy (NPWT) System
Information för patienter
Du har fått den här broschyren för att ditt sår behandlas med 
AvelleTM system för undertryck.
Var god och läs igenom informationen noggrant och om du har 
några frågor så kontakta den vårdgivare som har hand om dig.

Hur vet jag att den fungerar som den ska?
AvelleTM NPWT pumpen har visuella indikatorer för att visa att 
pumpen fungerar som den ska. Den gröna indikatorlampan  
”   ” kommer att blinka oavbrutet för att visa att pumpen fungerar 
korrekt. AvelleTM NPWT pumpen har inga hörbara alarm. Under 
användning ska användaren fortlöpande säkerställa att pumpen 
fungerar som den ska. 
OM PUMPEN SLUTAR ATT FUNGERA, KONTAKTA DIN 
VÅRDGIVARE ELLER SJUKVÅRDSPERSONAL. 

Vad betyder indikatorlamporna?
Lamporna på pumpen kommer att visa om det är några 
problem: Om den gula indiktorlampan ”   ” börjar blinka så 
måste batterierna bytas inom 24 timmar.
Tryck på den blå knappen i tre sekunder för att stänga av 
pumpen och byt batterier (se sida 3).
Tryck på den blå knappen i tre sekunder för att sätta på pumpen 
så kommer du att se att den gröna indikatorlampan ”  ” börjar 
blinka för att visa att undertryck återupprättas.
Om batterierna inte byts inom 24 timmar kommer pumpen 
automatiskt att stängas av, behandlingen avbryts, och den gula 
indikatorlampan ”   ” kommer att blinka när den blå knappen 
trycks in.

Den gula indikatorlampan ”!” börjar blinka när det är ett luft-
läckage i förbandet och pumpen inte kan upprätta undertryck.  
Pumpen kommer att stänga av sig efter 30 sekunder. 
Säkerställ att förbandet är påsatt korrekt och att eventuella veck 
på förbandskanterna och fixeringsremsorna är utjämnade. 
Kontrollera också att slangkopplingarna är ordentligt ihopkopp-
lade. Tryck sedan in den blå knappen i tre sekunder för att åter-
upprätta undertryck och den gröna indikatorlampan ”  ” kommer 
att börja blinka. 
Om den gula indikatorlampan ”!” börjar blinka igen, återupp-
repa proceduren med att släta ut alla veck och tryck på den 
blå knappen. Om du fortsatt ser att den gula indikatorlampan 
”!” blinkar ska du kontakta din vårdgivare då ditt förband kan 
behöva bytas.
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Vad händer om pumpen slutar att fungera?
1.  Om ingen av indikatorlamporna blinkar, tryck på den blå  
 knappen i tre sekunder. Om pumpen inte startar upp, och 
 ingen av indikatorlamporna blinkar, prova att byta batterier.

2.  Om pumpen fortfarande inte startar trots att den blå knappen  
 har tryckts in och batterierna har bytts och med de två gula  
 indikatorlamporna ”!” och ”   ” blinkande växelvis, då har  
 pumpen passerat sin livslängd på 30 dagar och pumpen  
 måste bytas ut. Kontakta din vårdgivare.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER/VARNINGAR – PATIENTER SKA BLI 
UPPLYSTA OM FÖLJANDE OCH SKA KONTAKTA SIN VÅRDGIVARE 
ELLER SJUKVÅRDSPERSONAL OMGÅENDE VID FÖLJANDE:

•  Om du upplever irritation eller ökad smärta.
•  Om sårvätska läcker ut från förbandet.
•  Om du ser tecken på blödning.
•  Om huden kring såret blir röd, varm eller smärtar.
•  Om förbandet lossnar eller ramlar av.
•  Om pumpenheten skadas.
•  Säkerställ att ingen slang är knickad så att det 
 inte blockerar flödet av undertryck. 
•  Försiktighet bör alltid iakttas för att säkerställa 
 att slang och pump inte fastnar i kläder/lakan/lindor, 
 att de inte är placerade på ett ställe där de kan  
 orsaka tryckskador på patienten eller så att patienten 
 riskerar att snubbla på eller strypas av slangen.
• Skruva inte åt luer-lock kopplingarna för hårt vid i
 hopkoppling av förband, pump och pumpens 
 förlängningsslang (vid behov).
•  Utför inte något underhåll medan pumpen är igång, 
 t.ex. vid rengöring eller batteribyte.

•  Håll pumpen borta från direkt solljus och borta från 
 direkt värme.
•  Fäst inte pumpen direkt mot huden. 
•  Vid duschning, koppla bort Avelle™ NPWT pumpen  
 från förbandet och skölj inte direkt på förbandet eller 
 ha det under vatten. Pumpenheten har testats och  
 betygsatts till IP22 och skadas inte eller blir farlig om  
 den oavsiktligt skulle utsättas för vertikalt eller nästan  
 vertikalt droppande vatten och är skyddad mot fasta  
 föremål >12.5 mm (0.5 in.) t.ex. ett finger.
•  Håll pumpenheten borta från damm och ludd samt  
 utom räckhåll för barn, djur och skadedjur.

Vänligen kontakta din ansvariga vårdgivare med dina övriga frågor.

ConvaTec Kundservice
Telefon: 020 - 21 22 22
Måndag – fredag 9.00 – 16.00 
www.convatec.se

Avelle är ett varumärke tillhörande ConvaTec Inc. 
©2020 ConvaTec Inc. AP-020891-MM
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Hur fungerar det?
Förbandet appliceras över såret och fästs på plats med fixeringsremsor. Det kopplas sedan 
till pumpen. När pumpen sätts på blir det ett sug i förbandet och luften sugs ur förbandet och 
sårvätska absorberas av förbandet. Applicering av undertryck på ditt sår, kombinerat med 
hantering av sårvätska och de bakterier den innehåller, bidrar till att främja sårläkning.

Varför har det applicerats på mitt sår?
Din vårdgivare has beslutat att du kan dra fördel av undertrycksbehandling och att 
AvelleTM NPWT systemet är lämpligt för dig.

Kommer det att göra ont?
Första gången som AvelleTM NPWT systemets pump slås på kan det kännas som att det 
drar lite i sårbädden. Om du däremot tycker att det gör ont ska du förmedla det till din 
vårdgivare.
 

Vad är AvelleTM NPWT system?
AvelleTM NPWT systemet består av ett 
förband som är kopplat till en liten 
pump som ger ett sug kallat för 
negativ tryckterapi, 
NPWT (Negative Pressure 
Wound Therapy). A.  Förbandet kan  

 sitta kvar.

B. Förbandet 
 behöver bytas.

C. Förbandet 
 behöver bytas.

Hur länge kommer jag att behöva ha behandlingen?
Det varierar från patient till patient. Din vårdgivare kommer att diskutera med dig hur 
länge du kommer att behöva behandlingen. Samma förband kan sitta på upp till 
7 dagar och samma pump kan användas i upp till 30 dagar.

Behöver förbandet bytas?
Ja. Hur ofta förbandet behöver bytas varierar från patient till patient och beror till stor 
del på vilken typ av sår du har och hur mycket vätska som det producerar. I vissa fall 
kan samma förband sitta på i upp till 7 dagar och i andra fall kan det behövas bytas 
oftare. Din vårdgivare kommer att kunna berätta när ditt sår behöver ett förbandsbyte. 
Du kan komma att känna lite obehag under förbandsbytena. 
Om så är fallet så låt personen som gör förbandsbytet veta hur du känner.

   

Ska jag koppla bort pumpen på natten?
Nej. För att kunna säkerställa en kontinuerlig leveras av undertryck så behöver 
pumpen fortsatt vara kopplad till förbandet och vara på i alla lägen (förutom vid duschning 
– se sida 3). Systemet är tyst och ska inte störa din sömn. Placera pumpen på ett säkert 
ställe när du sover så att den inte kan ramla ner på golvet.
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Kan jag bada eller duscha?
En lätt dusch är möjlig men duscha inte direkt på förbandet 
eller sänk inte ner det i vatten. Pumpen måste kopplas bort 
från förbandet innan duschning. För att göra det, tryck på den 
blå knappen i tre sekunder för att stänga av pumpen 
(den gröna indikatorlampan ”  ” kommer att sluta blinka och 
släckas), därefter kan du lossa pumpen eller pumpslangen från 
förbandet genom att vrida isär kopplingarna. Placera pumpen 
på en säker och torr plats medan du tvättar dig. När du är 
redo att återansluta pumpen till förbandet igen, koppla ihop 
kopplingarna och tryck på den blå knappen för att slå på pum-
pen. Den gröna indikatorlampan ”  ” kommer att börja blinka 
igen för att visa att pumpen fungerar som den ska.
OM UNDERTRYCK INTE KAN UPPRÄTTAS, KONTAKTA 
DIN VÅRDGIVARE ELLER SJUKVÅRDPERSONAL.

Kan jag rengöra pumpen?
Ja. Rengör pumpen med en mjuk luddfri trasa som är fuktad 
med vatten och en mild tvål.
Om pumpen är kontaminerad/nedsmutsad av kroppsvätskor, 
torka av med en mjuk luddfri trasa fuktad med en brandsäker 
antimikrobiell lösning. Doppa INTE ner den i någon vätska.

Hur byter jag batteri?
Om den gula indikatorlampan ”   ” börjar blinka måste 
batterierna bytas inom 24 timmar.
Tryck på den blå knappen i tre sekunder för att stänga av 
pumpen. Batterierna byts genom att ta bort batteriluckan 
på baksidan av pumpen och 3 x AAA batterier sätts in
(litiumbatterier rekommenderas) åt det håll som anvisas. 
Alla indikatorlampor kommer att blinka samtidigt för att 
visa att batterierna har satts in korrekt. 
Sätt fast batteriluckan.

Tryck på den blå knappen 
för att stänga av och vrid av 
och lossa kopplingarna för att 
frigöra förbandet från pumpen 
vid duschning.

Vrid ihop kopplingarna för 
att återansluta förbandet till 
pumpen och tryck på den blå 
knappen för att starta igång 
efter duschning.

Batteribyte.

3 x AAA batterier
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