
– Dbajte na to, aby na krytí po aplikácii nezostali 
žiadne záhyby, ktoré by mohli nepriaznivo 
ovplyvniť tesnenie a funkčnosť celého systému. 

– Zabezpečte, aby pokožka pred aplikáciou 
bolo suchá a odmastená.

– Vyberte krytie zo sterilného obalu.

– Odstráňte ochrannú fóliu.

– Priložte krytie centrálne nad ranu a dostatočne 
ďaleko od adhezívnych okrajov.

– Uistite sa, že port je mimo rany a nad 
neporušenou kožou. Vytekajúca tekutina sa 
tak nedostane do hadičky, ktorá zabezpečuje 
podtlak.

– Uhlaďte okraj krytia tak, aby dobre priliehal 
a nedošlo k jeho pokrčeniu a zvrásneniu.

– Ak dôjde k pokrčeniu, zmeňte polohu krytia 
tak, aby vrásnenie nevznikalo. Zmenou polohy 
neporušíte priľnavosť krytia.

– Na všetky štyri strany krytia aplikujte fixač-
né prúžky.

– Najprv odstráňte centrálnu ochrannú fóliu 
označenú „1“. Priložte fixačný prúžok 
a odstráňte časti označené „2“. Nakoniec 
odstráňte horný diel označený „3“. 

– Uistite sa, že krytie presahuje na všetkých stranách 
minimálne o 1 cm na neporušenú okolitú kožu. 

– Skontrolujte, či po aplikácii zostali všetky hadičky 
voľne priechodné. 

– Fixačné prúžky zabezpečujú dokonalé utesnenie 
krytia po celý čas jeho použitia.
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Stlačte a pridržte modré tlačidlo na prednej strane pumpy po dobu 3 sekúnd, čím pumpu spustíte. 
Zelené indikačné svetlo začne blikať a potvrdí tak, že pumpa začala pracovať. Asi za 30 sekúnd sa dosiahne 
podtlak a po celý čas budete počuť pumpu pracovať.

V prípade, že nie je dosiahnutý požadovaný podtlak 
alebo niekde došlo k porušeniu utesnenia krytia, 
rozsvieti sa žlté svetlo. Skontrolujte utesnenie krytia 
a vyrovnajte prípadné záhyby a zvrásnenia. Skon-
trolujte správne pripojenie všetkých hadičiek. 
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Hadičky je možné pripojiť jednoduchým krútivým pohybom. Nepretočte závit, aby nedošlo k poškodeniu 
úchytu. Ak dávate prednosť kratšiemu spojeniu, môžete krytie spojiť priamo s pumpou. 

Akonáhle sa dosiahne požadovaný podtlak, 
krytie sa sploští. 

Pumpu, vákuové hadičky a batérie vyberte z obalu. 3× AAA batérie vložte do schránky na batérie na zadnej 
strane pumpy a schránku uzavrite krytom. 
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Príprava rany a jej okolia
– Vždy musíte zaistiť, aby bola rana a jej okolie dokonale suché.

– Ak je to potrebné, odstráňte všetko ochlpenie z okolitej kože, 
aby ste zaistili dobrý kontakt pokožky s adhezívnym okrajom krytia 
a s fixačnými prúžkami.

Podmienky pre správne umiestnenie 
krytia na ranu
– Uistite sa, že rana nie je väčšia ako 25% rozmeru vankúšika krytia, potrebný 

je presah aspoň o 1 cm na kožu v okolí rany (napr. krytie s rozmerom 
16 × 21 cm je určené na hojenie rán s maximálnou veľkosťou 6 × 7 cm). 
(Informácie o veľkosti plochy Hydrofiber® sú uvedené na obale.)

Návod na použitie



Nájdete ich v návode na použitie priloženom k systému podtlakovej terapie Avelle™. Tento návod na 
použitie obsahuje kompletné pokyny na používanie systému, k prevádzke pumpy a smernicu ako riešiť 
prípadné poruchy. 

Prosím, kontaktujte ConvaTec, ak budete potrebovať pomoc pri nastavení, údržbe či používaní systému 
podtlakovej terapie Avelle™, alebo pri neočakávaných príhodách, varovaniach či poruchách systému. 

Pre viac informácií o systéme podtlakovej terapie Avelle™ volajte na našu bezplatnú zákaznícku linku 
0800 800 111. Na tomto telefónnom čísle je taktiež možné dohodnúť návštevu nášho obchodného zástupcu. 

Potrebujete viac informácií?
konektor krytia je vybavený jednocestným ventilom? V prípade, že odpojíte pumpu, krytie Avelle™ 
udrží podtlak po dobu približne 60 minút.* Preto je možné ľahko sa osprchovať. Pred sprchovaním je však 
potrebné odpojiť pumpu rozpojením od konektoru krytia, ako je uvedené vyššie. 

Podtlakovú terapiu obnovíte spojením konektoru hadičky s konektorom krytia a zapnutím pumpy, 
ako je uvedené vyššie.

Viete, že...
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– Pumpa je skonštruovaná tak, aby pracovala 
po dobu 30 dní od zahájenia podtlakovej terapie. 

– Je možné, že v priebehu 30 dní bude potrebné 
vymeniť batérie. 

– Ak sa rozsvieti svetlo, je potrebné vymeniť 
batérie.

Po 30 dňoch všetky svetlá na pumpe zhasnú 
a už sa nerozsvietia. 

Pred výmenou pumpy odpojte vákuovú hadičku 
od krytia odskrutkovaním konektorov, pripojte 
novú pumpu a nové hadičky. 
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Pri hlbších ranách do 2 cm je možné použiť výplň z krycích materiálov, ako je napr. AQUACEL® Extra™ alebo AQUACEL®. Ak nie sú k dispozícii, môže sa použiť 
gáza. Výplne sa musia meniť zároveň s krytím Avelle™. 

Systém Avelle™ sa môže použiť v spojení s kompresnou terapiou, ak je to žiadúce. Ak budete používať systém Avelle™ v kombinácii s kompresnou terapiou, 
dbajte na to, aby hadičky boli vždy umiestnené a vedené po vonkajšej strane bandáže.

* Ako bolo dokázané testom in vitro 

Interval výmeny krytia vždy určuje ošetrujúci zdravotnícky 
pracovník. Dôvodom výmeny krytia môže byť aj strata 
funkčnosti, napr. podtekanie, zhromažďovanie tekutiny 
okolo ústia portu alebo strata lepivosti krytia. 

– Bežný interval výmeny je 3 – 4 dni, 
maximálny je 7 dní.

– Vypnite pumpu stlačením a pridržaním modrého 
tlačidla po dobu 3 sekúnd. Odpojte vákuovú hadičku 
od krytia a prejdite k výmene krytia.
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Vymeňte krytie skôr ako sa exsudát dostane 
k portu krytia. 

Opatrne napnite fixačné prúžky, čím zrušíte 
lepivosť a krytie môžete odstrániť. 

Tu odpojte
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Jediný systém kombinujúci podtlakovú terapiu rán s technológiou Hydrofiber®
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