Engangspumpe for
undertrykksbehandling av sår

Avance®
Avance® Solo Adapt

Hva er undertrykksbehandling av sår?

Behandlingshensyn

Undertrykksbehandling av sår (Negative Pressure Wound
Therapy, NPWT) er en metode for å behandle sår ved hjelp av
en lufttett bandasje og en pumpe som produserer undertrykk.

– Pasientens etterlevelse

– Kombinere behandlinger, f.eks. kompresjon

– Håndtere komorbiditeter

– Begrensninger i behandlingen

– Tidligere behandlinger og utfall

– Klargjøre pasienten og såret for NPWT

– Andre alternativer

– Leve med en undertrykkspumpe

Undertrykksbehandling
for åpne sår
(dNPWT)

Viktigheten av
risikovurdering

Undertrykksbehandling for
lukkede kirurgiske snitt
(ciNPT)

3

dNPWT

Lær mer om
risikovurdering og
ny tilnærming til
postoperativ restitusjon

ciNPT

Alle pasienter er unike, og det samme er operasjonene deres. Vi mener risikovurdering er en grunnleggende del for å
avgjøre behovene i en pasients behandlingsforløp, både før, under og etter operasjon.
Når risikoen endrer seg, må behandlingen endres deretter.

1. Fjerning
av eksudat
og væske

3. Dannelse av
2. Optimalisering
granulasjonsvev
av sårhelingen1

1. Reduksjon
av strekk og spenning
på det kirurgiske snittet

2. Reduksjon/
eliminering av
hulrom i såret2

3. Redusert
ødem, forbedret
perfusjon

Enten det dreier seg om en avansert sårbandasje eller sårbehandling med undertrykk, hjelper vårt
rammeverk for risikovurdering deg med å informere om behandlingen som pasientene trenger,
basert på de individuelle risikofaktorene.
Støtte beslutningstaking for helsepersonell
Oppmuntre pasientene til å engasjere seg og ta ansvar for å redusere risikoen
Risikofaktorer som må vurderes

Diabetes

Når brukes
det?

Hva er
utfordringene?

Åpne sår (dNPWT)

Lukkede kirurgiske snitt (ciNPT)

dNPWT kan brukes på ulike
sårtyper til å fjerne små til
moderate mengder sårvæske1

ciNPT anbefales for en rekke ortopediske,
kar/thorax-, generelle/kolorektale,
vaskulære og plastiske prosedyrer2

–Tidkrevende og kompleks
behandling

–Redusere risikoen for komplikasjoner,
for eksempel postoperative sårinfeksjoner

–Riktig behandling for riktig pasient

–Optimalisere pasientens restitusjon og mobilitet

–Pasientens smerter, ubehag
og uavhengighet1

–Navigering i de mange behandlingsalternativene
for lukkede kirurgiske snitt.2

Overvekt

ASA≥3

Varighet

Sårklasse II

>120 min

(rent kontaminert)

*Hvis pasienten har sår i klasse III eller IV, eller ved akutt kirurgi, skal pasientens risikostatus vurderes som høy uavhengig av status for andre
risikofaktorer.

Risiko

Lav

Middels

Økt

Høy*

+
Postoperativ
bandasje

Postoperativ
bandasje

Behandling
med undertrykk
(ciNPT)

Foreslått produkt

Foreslått produkt

Mepilex Border Post-Op

Avance® Solo

®

Engangspumpe for
undertrykksbehandling av sår

Ytterligere hjelp
Besøk Avance Solos nettsted for fullstendig
produktinformasjon, anbefalinger,
pasienteksempler, instruksjonsvideoer og mer.
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Avance® Solo
Adapt skum

Controlled Fluid
Management (CFM)
teknologi™

Avance® Solo pumpe

Avance® Solo bandasjer
med heftekant med
Safetac® teknologi
Avance® Solo skumfyller

Beholder på 50 ml

Avance® Solo Adapt film
med Safetac® teknologi
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Leverer -125 mmHg
undertrykk i 14 dager

Visuelle signaler og lydalarmer

Beholderslange

CFM-teknologi™

Beholder 50 ml

Avance Solo pumpe

Safetac® teknologi

• Kontrollert luftinntak sikrer
kontinuerlig undertrykk i såret
ved å transportere overflødig
væske til beholderen 4–6.

• Overflødig væske overføres
til beholderen4.

• Regulerer trykket for å levere
et kontinuerlig undertrykk
på -125 mmHg i 14 dager10.

• Sårkontaktlag med mykt
silikonheftemiddel7.

• Den regelmessige syklusen til
Avance Solo-pumpen sikrer at
væsken kontinuerlig transporteres
til beholderen, og at vakuumet
opprettholdes på målnivåene4,7.

• Kan føre til færre bandasjeskift.

• Reduserer risikoen for at bandasjen
blir helt mettet4.
• Beholderen kan byttes
av helsepersonell, lekperson
eller pasienten selv6,8–9.

• Visuelle alarmer og lydalarmer
for lekkasje, blokkering og
lavt batterinivå informerer
om problemer umiddelbart7,10.
• Bærbar og lett9–12.

• Gjør det mulig å løfte og justere
bandasjen under applisering7.
• Minimerer skade på såret
og huden ved fjerning13–18.
• Avance Solo Adapt NPWT-systemet
kan brukes i kombinasjon med
Mepitel sårkontaktlag med
Mölnlyckes produsenteide teknologi
med myk silikon, Safetac6,8–10.

Avance® Solo og Avance® Solo Adapt
tar utfordringene

Avance® Solo og Avance® Solo Adapt
sortiment (sterilt pakket)
Art.nr.

Avance Solo pumpe med beholder

Innhold i sterile enhetspakninger

For innkjøper/ledelse
•

For en rekke langsomthelende sår

•

Brukt selektivt kan det hjelpe
deg med å unngå kostnadene
ved langvarig behandling

For helsepersonell
•

Målet er å forenkle administrasjonen
av avansert behandling

•

CFM-teknologien gir effektiv håndtering av
sårvæske med en kombinasjon av en
flerlagsbandasje og en beholder

8880050

Art.nr.

Avance Solo pumpe og beholder

Avance Solo bandasjer med heftekant

•

Selvadministrert behandling som har
som mål å redusere smerte og ubehag
for pasienten og øke uavhengigheten

2

Antall pr.
eske

Antall pr.
kartong

10 x 20 cm bandasje med heftekant +
6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm

2

4

881030

Avance Solo bandasje med heftekant 10 x 30 cm

10 x 30 cm bandasje med heftekant +
6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm

2

4

881035

Avance Solo bandasje med heftekant 10 x 35 cm

10 x 35 cm bandasje med heftekant +
6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm

2

4

881515

Avance Solo bandasje med heftekant 15 x 15 cm

15 x 15 cm bandasje med heftekant +
6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm

2

4

881520

Avance Solo bandasje med heftekant 15 x 20 cm

15 x 20 cm bandasje med heftekant +
6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm

2

4

881530

Avance Solo bandasje med heftekant 15 x 30 cm

15 x 30 cm bandasje med heftekant +
6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm

2

4

882020

Avance Solo bandasje med heftekant 20 x 20 cm

20 x 20 cm bandasje med heftekant +
6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm

2

4

882525

Avance Solo bandasje med heftekant 25 x 25 cm

25 x 25 cm bandasje med heftekant +
6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm

2

4

Antall pr.
eske

Antall pr.
kartong

Avance Solo startsett for lukkede kirurgiske snitt
(ciNPT)

Innhold i sterile enhetspakninger

8881020

Avance Solo-sett, 10 cm x 20 cm

Pumpe + beholder på 50 ml med slange +
4 x AA-batterier + 10 x 20 cm bandasje med heftekant +
belteklemme + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm

1

2

8881030

Avance Solo-sett, 10 cm x 30 cm

Pumpe + beholder på 50 ml med slange +
4 x AA-batterier + 10 x 30 cm bandasje med heftekant +
belteklemme + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm

1

2

8881035

Avance Solo sett, 10 cm x 35 cm

Pumpe + beholder på 50 ml med slange +
4 x AA-batterier + 10 x 35 cm bandasje med heftekant +
belteklemme + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm

1

2

Antall pr.
eske

Antall pr.
kartong

Art.nr.

Lukkede kirurgiske snitt (ciNPT)

1

Avance Solo bandasje med heftekant 10 x 20 cm

For pasienter
Har som mål å redusere begrensningen
av pasientenes daglige aktiviteter
under behandlingen

Innhold i sterile enhetspakninger

Antall pr.
kartong

881020

Art.nr.

•

Pumpe + beholder 50 ml med slange +
4 x AA-batterier + belteklemme

Antall pr.
eske

Avance Solo andre produkter

Innhold i sterile enhetspakninger

880050

Avance Solo beholder 50 ml

Avance Solo beholder 50 ml med slange

4

8

882000

Avance Solo skum 1,5 x 10 x 12 cm

4 x skumsårfyller 1,5 x 10 x 12 cm

4

8

Antall pr.
eske

Antall pr.
kartong

•

Mål om å forenkle behandlingsvalg
for kirurgiske snitt

•

Mål om å redusere risikoen
for postoperative sårinfeksjoner

9994152

Avance Solo Adapt pumpe, beholder, skum,
film og overføringsport

Pumpe + beholder 50 ml med slange +
4 x AA-batterier + Safetac filmbandasje 20 x 27 cm +
skum 3 x 8 x 10 cm + belteklemme

1

2

•

Mål om å optimalisere
pasientrestitusjon

994152

Avance Solo Adapt skum,
film og overføringsport

Safetac filmbandasje 20 x 27 cm + skum 3 x 8 x 10 cm +
overføringsport og slange

5

5

994000

Avance Solo Adapt film 20 x 27 cm

Safetac heftende filmbandasje 20 x 27 cm

5

10

Art.nr.

Avance Solo Adapt sortiment

Innhold i sterile enhetspakninger

Beviser det hver dag
I Mölnlycke® leverer vi innovative løsninger til
sårbehandling, forbedrer sikkerheten ved kirurgi, og
forebygger trykksår, som forbedrer pasientutfall og
er klinisk og helseøkonomisk dokumentert.
I alt vi gjør, er vi motivert av ett mål: Å hjelpe
profesjonelt helsepersonell til å yte sitt beste. Vi har
forpliktet oss til å bevise dette hver dag.

Du finner mer informasjon og verktøy på:

www.avancesolo.no
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