Alipainehoidon edistäminen,
tavoitteena positiiviset tulokset
Avance® Solo on paristoilla toimiva, kertakäyttöinen alipaineimuhoitolaite.
Sen tarkoituksena on edistää haavan nopeampaa paranemista, potilaan
liikkuvuutta ja vähentää infektioriskiä.

Avance® Solo pumpussa on sekä
äänelliset että näkyvät hälytykset
vuodolle, tukokselle sekä paristojen
alhaiselle tilalle1,2 – se mahdollistaa
nopean reagoinnin ongelmiin ja siten
hoidon jatkumisen keskeytyksettä 3,4
Tuottaa jatkuvan -125mmHg
alipaineen 14 vuorokauden ajan1,5

Pumpun säännöllinen käyntiääni on
vahvistus siitä, että pumppu toimii, siirtää
eritettä ja ylläpitää paineen tavoitellulla
tasolla.

Erite siirtyy sidoksesta 50ml
säiliöön. Eritteen jakautuminen
sidoksen ja säiliön välillä estää
sidosta täyttymästä kokonaan.5

Kiinnitysteipit

Avance® Solo Border -sidos
hellävaraisella Safetac®
-kiinnityksellä, jonka on
todettu vähentävän kipua
haavalla ja haavaa
ympäröivällä iholla sidosta
poistaessa.6–9

Avance Solo
®

Miten Avance® Solo toimii?
Avance Solo on kertakäyttöinen paristoilla toimiva
haavan alipaineimuhoitolaite. Se siirtää eritteen
haavalta sidokseen ja säiliöön. Alipaineimuhoitolaite
tuottaa jatkuvan -125mmHg5 paineen ja sitä voi
käyttää sekä suljetuilla kirurgisilla haavoilla että
avoimilla haavoilla.
®

Mitkä ovat Avance Solon hyödyt?
• Tuottaa 125mmHg jatkuvan alipaineen 14
vuorokauden ajan1,5
• Controlled Fluid Management (CFM) -teknologia
mahdollistaa alipaineen ylläpitämisen siirtämällä
eritteen haavalta 50 ml:n säiliöön5,10,11
• Avance Solo Border-sidos muotoutuu vartalolle
myös hankalissa paikoissa.12 Safetac® -kiinnityksen
on todettu vähentävän kipua haavalla ja haavan
ympäristössä sidosta poistettaessa.6–9
• Avance Solo pumpussa on sekä äänelliset että
näkyvät hälytykset vuodolle, tukokselle sekä
paristojen alhaiselle tilalle.1,2 Ongelma havaitaan
välittömästi ja hoitoa pystytään jatkamaan
keskeytyksettä.3,4

Käyttöalueet
Suljetut kirurgiset haavat (ciNPT)
Avance Solo alipaineimuhoitolaite poistaa
eritettä suljetulta leikkaushaavalta kirugisten
toimenpiteiden jälkeen. Avance Soloa voi
käyttää mm. ortopedisten toimenpiteiden
(primäärinen artroplastia ja revisio),
kardio- ja thoraxkirurgisten (ohitusleikkaus,
avosydänleikkaus), gynekologisten (sektiot
ja abdominaalinen hysterectomia), yleisja kolorektaalikirurgisten (laparotomia,
napatyrä), verisuonkirurgisten (nivusleikkaus),
plastiikkakirurgisten (vatsanseinämän
rekonstruktiot ja rinnanpoisto) leikkaushaavoille.
Avoimet haavat (dNPWT)
Akuuteille ja kroonisille haavoille. Avance Solo
on suunniteltu vähän ja kohtalaisesti erittävien
haavojen hoitoon. Avance Soloa voidaan käyttää
kroonisilla haavoilla, akuuteilla haavoilla,
traumahaavoilla, subakuuteilla haavoilla,
uudelleen auenneille leikkaushaavoilla sekä
ihosiirrekohdilla.

Kontraindikaatioiden, varoitusten ja varovaisuuden osalta, katso käyttöohjeet.

Avance Solo valikoima
Tuotenro.
8881020
8881030
8881035

ciNPT
Avance Solo -setti (10cm x 20cm)
sis. pumppu+säiliö, 4 x AA-paristot, 1 x sidos
Avance Solo -setti (10cm x 30cm)
sis. pumppu+säiliö, 4 x AA-paristot, 1 x sidos
Avance Solo -setti (10cm x 35cm)
sis. pumppu+säiliö, 4 x AA-paristot, 1 x sidos

kpl/osastopakk.

kpl/kuljetuspakk.
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881020

10cm x 20cm sidos

2
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881030

10cm x 30cm sidos

2

4

881035

10cm x 35cm sidos
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4

Tuotenro.

dNPWT

8880050

Pumppu ja säiliö -setti

1

2

880050

Vaihtosäiliö

4

8

881515

15cm x 15cm sidos

2

4

881520

15cm x 20cm sidos

2

4

881530

15cm x 30cm sidos

2

4

882020

20cm x 20cm sidos

2

4

882525

25cm x 25cm sidos

2

4

882000

Vaahtotäyte haavalle (1,5 x10 x 12 cm)

4

8
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