PREVENA

INCISION MANAGEMENT SYSTEM

Din läkare har valt
PREVENA™-behandling
FÖR HANTERING AV DIN
KIRURGISKA INCISION

Din läkare har valt PREVENA™-systemet
för att skydda din incision därför att det:

Bidrar till att
hålla ihop
incisionskanter

Ger skydd
mot yttre
infektionskällor

Avlägsnar
vätska från
incisionsstället

Det är viktigt att du skyddar din incision
för att kunna återhämta dig
• En incision är ett snitt genom kroppens hud
och vävnad som görs under kirurgi och sedan
försluts med produkter som kirurgiska stygn,
klamrar eller en kombination av dessa metoder.
• Incisioner läker vid hudens yta såväl som
under ytan.
• Det är viktigt att du tar hand om din
incision, eftersom det kan påverka både din
återhämtningstid och din livskvalitet.

PREVENA™-behandling
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VANLIGA FRÅGOR
Hur länge ska jag ha PREVENA™behandlingen på min incision?
• Bär systemet så länge som din läkare har
fastställt. Behandlingsenheten stängs av
automatiskt efter 7 dagar.

Behöver mitt incisionsförband bytas ut?
• Förbandet byts i regel inte ut. Följ din läkares
anvisningar.

Vad händer om mitt PREVENA™system larmar?
• Behandlingsenheten har larm som du kan se
och höra för att varna dig om ett potentiellt
problem som till exempel ett svagt batteri
eller luftläckage. I de flesta fall kan problemet
enkelt åtgärdas. Se patienthandboken för
PREVENA™-behandlingen eller kontakta
närmaste Acelity-representant.

Var kan jag få mer information?
• Patienthandboken för PREVENA™behandlingen har mer komplett
säkerhetsinformation och mer information om
hur du använder PREVENA™-behandlingen.

Så här bär du PREVENA™behandlingsenheten
Den här bärbara enheten ska alltid vara påslagen
så länge som läkaren har angett. Följ anvisningarna
för sömn och dusch som anges i den här
broschyren. Enheten kan bäras under kläderna och
inkluderar en bärväska med justerbara remmar
som du kan använda på flera sätt.

På höften

Över axeln

Tvärsöver
kroppen

BEHANDLINGSENHETEN
PREVENA™ 125
OCH BÄRVÄSKA

OBS! PREVENA™-systemet är inte indicerat för användning på barn.

VAD ÄR PREVENA™BEHANDLING?
PREVENA™-behandling är ett bärbart system
för engångsbruk som använder negativt tryck
(vakuum) för att skydda din incision.

Ditt PREVENA™-system
Efter kirurgi kommer du att förses med PREVENA™
PEEL & PLACE™-systemet eller PREVENA PLUS™systemet. Båda PREVENA™-systemen fungerar på
liknande sätt med endast några få skillnader.

Ditt system inkluderar:
• en behandlingsenhet som tillhandahåller
negativt tryck till förbandet
• ett förband med ett vattenbeständigt
skydd som är placerat över din incision
• en anslutningsslang
• en behållare där incisionsvätska
samlas upp
• en batteriladdare (behandlingsenheten
PREVENA PLUS™ har ett laddningsbart
batteri)
• en bärväska med justerbara remmar

OBS! PREVENA™-systemet kan användas på olika incisionstyper. Din incisions
storlek och placering kan skilja sig från de som visas på bilden ovan.

SÅ HÄR TAR DU HAND OM DIN PRE
Behandlingsenheten PREVENA PLUS™ 125

System:
Förvara behandlingsenheten på
en säker plats där:
• slangen inte viks eller kläms
• enheten inte kan dras ner
från ett bord eller ramla
på golvet

Dusch:
En snabb och lätt dusch är tillåtet om din läkare
godkänner det. Håll behandlingsenheten på
avstånd från direkta duschstrålar. Doppa inte
förbandet i vatten. Koppla loss förbandet från
behandlingsenheten innan du duschar.
1. Håll inne PÅ/AV-knappen tills behandlingen avbryts
2. Stäng klämman på anslutningsslangen
3. Koppla bort slangen från behandlingsenheten
• Var försiktig så att du inte rubbar förbandet vid
torkning med handduk.
Se patienthandboken för PREVENA PLUS™behandlingen för ytterligare information.

Batterier:
• Den här behandlingsenheten har ett laddningsbart
batteri och levereras med en laddare.
• Ta med dig laddaren om du är borta en längre tid.
• För enkelhets skull kan du överväga att ladda
behandlingsenhetens batteri medan du sover.

EVENA™-BEHANDLINGSENHET
Behandlingsenheten PREVENA™ 125

System:
Förvara behandlingsenheten på
en säker plats där:
• slangen inte viks eller kläms
• enheten inte kan dras ner
från ett bord eller ramla
på golvet

Dusch:
En snabb och lätt dusch är tillåtet om din läkare
godkänner det. Håll behandlingsenheten på avstånd
från direkta duschstrålar. Doppa inte förbandet
i vatten.
• Var försiktig så att du inte rubbar förbandet vid
torkning med handduk.
Se patienthandboken för PREVENA™-behandlingen
för ytterligare information.

Batterier:
• Den här behandlingsenheten levereras med tre
batterier av AA-storlek som inte kan laddas upp.
• Du rekommenderas att ha extra batterier till
hands. I patienthandboken för PREVENA™behandlingen finns det anvisningar om hur
du byter ut batterierna om de laddas ur.

PREVENA™-behandlingsförbandet
Försök inte ta bort eller titta in under förbandet
när behandlingen pågår.

Det är viktigt att du diskuterar potentiella
fördelar och risker med varje specifik
behandling tillsammans med din läkare
för att bestämma om behandlingen är den
rätta för dig. Vänd dig till behandlande
medicinsk personal för specifika frågor och
viktig information relaterad till användning,
säkerhetsinformation och drift av
PREVENA™‑systemet.

OBS! Särskilda indikationer, kontraindikationer, varningar,
försiktighetsåtgärder och säkerhetsinformation finns tillgängliga för
PREVENA™-behandlingen. Se tillämpliga bruksanvisningar i den kliniska
guiden för PREVENA™-systemet innan användning.
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