Aplikujte

Utesnite

Systém AVELLE™ sa môže použiť
na široké spektrum rán s nízkou
alebo strednou secernáciou:
•
•
•
•

Aplikujte krytie centrálne na ranu
tak, aby bol port čo najďalej od
rany a nad neporušenou kožou.
Na krytí nemôžu byť záhyby.
V prípade potreby môžete
zmeniť polohu krytia.

Spojte

Všetky štyri strany krytia zafixujte
fixačnými prúžkami. Krytie musí
presahovať na všetkých stranách
o 1 cm na neporušenú kožu
a musí byť dobre utesnené.

Zapnite pumpu

chronické rany
akútne rany
traumatické rany
subakútne rany a rozpadnuté rany
(rany s rizikom dehiscenie)
• kožné laloky a štepy
• chirurgicky uzatvorené incízie
Prečítajte si návod na použitie, kde nájdete všetky pokyny.

Keď sa spoja dve sily,
dejú sa úžasné veci

Hradená liečba pre A8.19
Systém na podtlakové
hojenie rán AVELLE
Výhradne v špecializovaných ambulanciách ústavných
zariadení, ktoré majú zmluvne dohodnuté so
zdravotnou poisťovňou úhrady na systém podtlakového
hojenia rán určeného pre hospitalizovaných pacientov.
PRESKRIPČNÉ OBMEDZENIE:
cievny chirurg, chirurg, ortopéd, plastický chirurg, úrazový
chirurg

Bezpečne spojte zaskrutkovaním
príslušných konektorov pumpu,
vákuovú hadičku a hadičku krytia.

Stlačte modré tlačidlo, čím spustíte
systém podtlakovej terapie.

AVELLE™ systém
na podtlakové hojenie rán
- plná úhrada zdravotnými poisťovňami
OBCHODNÉ
KÓD
A96420

VÝROBOK

VEĽKOSŤ
KRYTIA

VEĽKOSŤ
BALENIE
VANKÚŠIKA
v KS

AVELLE™
jednorazová pumpa +
2 ks Hydrofiber® krytia

1

krytie Hydrofiber®

16 × 16 cm

8 × 8 cm

krytie Hydrofiber®

16 × 21 cm

8 × 13 cm

krytie Hydrofiber®

12 × 21 cm

4 × 13 cm

krytie Hydrofiber®

12 × 31 cm

4 × 23 cm

INDIKÁCIE:
• Pooperačné rany po cievnych rekonštrukciách so vzniknutou dehiscenciou alebo manifestnou infekciou v teréne nízkej až strednej exsudácie.
• Liečba operačných rán, ktoré sa vo včasnom pooperačnom období hoja per secundam po revaskularizačných
operáciách.
• Pooperačné rany po implantáciách TEP alebo osteosyntézach so vzniknutou dehiscenciou alebo manifestnou infekciou v teréne nízkej až strednej exsudácie.
• Pooperačné rany po plastikách brušnej steny s použitím
sieťky onlay technikou so vzniknutou dehiscenciou alebo
manifestnou infekciou v teréne nízkej až strednej exsudácie.
• Aplikované kožné štepy a lalokové plastiky kože hradené
na základe verejného zdravotného poistenia, kde retencia
tekutiny pod štepom/lalokom ohrozuje jeho prihojenie.
• Systém podtlakového hojenia rán sa nesmie použiť pre
silne secernujúce alebo hlboké, resp. chobotovité alebo
kontaminované rany s aktívnym zápalom, resp.
anaeróbnou infekciou.
MNOŽSTVOVÝ LIMIT:
jeden set obsahujúci 1 pumpu + 2 krytia na 7 dní jednorázovo počas neprerušenej počiatočnej fázy liečby rany
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Spoznajte, čo dokáže spolupráca podtlaku
a technológie Hydrofiber®

Predstavujeme prvý systém
pre podtlakovú terapiu rán
kombinovaný s technológiou Hydrofiber®

Podtlaková terapia
poskytovaná jednoduchým
a diskrétnym systémom
bez zbernej nádoby:

Flexibilný systém:
• vhodný pre použitie
v nemocnici aj
v domácom prostredí

indikačné svetlá
(bez alarmu)

• jednoducho sa používa, prístroj
je malý a prenosný

• individuálne balená pumpa
aj krytie

• systém pracuje potichu
a porucha je signalizovaná
len indikačnými svetlami

• diskrétny systém, ktorý
podporuje návrat človeka
do bežného života

ovládanie jedným tlačidlom

• životnosť pumpy je 30 dní†
jemný okraj so šetrným
silikónovým adhezívom1,*

Jedinečné krytie s technológiou Hydrofiber® pre podtlakovú terapiu bez použitia zbernej nádoby1,*

1 Jemný okraj so šetrným silikónovým adhezívom1,*

5

4

Penová vrstva pomáha rovnomernému rozloženiu
podtlaku vo vnútri krytia;1,*

5

Vrstva fólie predstavuje bariéru pred baktériami
a vírusmi, je vodeodolná, zároveň však umožňuje
vyparovanie tekutín a pár, čím pomáha ich
optimálnemu manažmentu.1,*

zabezpečuje priľnutie krytia;
2 Kontaktná vrstva krytia Hydrofiber® je spevnená prešitím,

4

pri styku s exsudátom gélovatie a je vyrobená tak,
aby krytie zostalo celistvé aj pri jeho výmene;1,*

3

3 Jadro krytia s technológiou Hydrofiber® gélovatie pri styku

s exsudátom z rany, čím ho spolu s baktériami, ktoré môže
obsahovať,2,3,4,* uzamyká do vnútra vlákien. Kanáliky
vytvorené v jadre vrstvy Hydrofiber® pomáhajú exsudátu
pohybovať sa vo vnútri krytia a nie v rane;1,*

2
1

* dokázané in vitro testami
† počas 30 dní životnosti pumpy môže byť potrebná výmena batérií

