
Käyttöopas

*Lisätietoja AQUACEL® Foam Pro -sidoksen käytöstä 
löydät pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta.



AQUACEL® Foam Pro 
-sidoksen edut käytännössä:

Voidaan 
muotoilla 

leikkaamalla

Virus- ja 
bakteerieste*

Helppo kiinnittää 
ja irrottaa

Veden-/ 
suihkunkestävä*

Pehmeä, 
hellävarainen, 

joustava ja 
muotoutuva

Tehokas  
kompressio- 
hoidossa*1

Parempi suoja 
hauraalle ja helposti 
rikkoutuvalle iholle

Auttaa  
parantamaan 

haavoja ja 
suojaamaan 

maseraatiolta

Kiinnitysaine ei 
tartu käsineisiin  

tai itseensä

Suositeltava- 
käyttöaika on  

enintään 7 päivä

* Osoitettu in vitro
1. WHRI5694 MS158 In Vitro Performance Characteristics of AQUACEL® Foam Pro & Competitor Dressings. 
Data of file, ConvaTec 2018.



Haavanhoito

AQUACEL® Foam Pro -sidos on tarkoitettu akuuttien 
ja vaikeasti paranevien haavojen hoitoon.

Haavakohdan valmistelu ja ihon puhdistus:

Puhdista haava-alue sopivalla haavanpuhdistusaineella ennen 
sidoksen asettamista. Erittäin runsaasti erittävissä haavoissa 
AQUACEL® Foam Pro -sidosta voidaan käyttää sekundäärisenä 
sidoksena yhdessä ensisijaisen sidoksen kanssa.

Sidoksen valmistelu ja asettaminen:

• Valitse sidoksen koko varmistaaksesi, että imukykyinen tyyny 
on vähintään 1 cm haava-aluetta suurempi.

• Poista sidos steriilistä pakkauksesta. Irrota taustapaperi, 
vältä koskemasta liimapintaa sormin.

• Pidä sidosta suojattavan haavan tai ihoalueen päällä ja aseta 
sidoksen keskikohta haavan keskikohdan tai suojattavan 
ihoalueen kohdalle.



• Varmista, ettei sidos veny paikalleen asetettaessa. Tasoita 
liimareuna. Varmista, että nivelet ovat riittävän koukistettuja, 
jotta potilas pääsee liikkumaan. Sidos voidaan leikata; 
tiiviyden varmistamiseksi ja bakteerisuojan varmistamiseksi 
on käytettävä ylimääräistä teippiä tai kalvosidosta.



Sidoksen poistaminen

AQUACEL® Foam Pro -sidoksen vaihtoväli voi olla jopa 7 päivää.

• Sidos on vaihdettava kliinisen tarpeen mukaan tai jos 
se vaurioituu/likaantuu.

• Poista sidos painamalla ihoa varovasti ja irrota sidos irti 
yhdestä kulmasta ja jatka kunnes koko sidos on irrotettu. 
Nosta sidos varovasti pois iholta ja hävitä se paikallisten 
kliinisten käytäntöjen mukaisesti.



Olkapää Lonkka Polvi

KyynärpääLapaluu Sakraali

Pohje ja polvi Kantapää Päkiä

Luotettava, ihoystävällinen kiinnitys:





Jos haluat lisätietoja 
AQUACEL® Foam -vahtosidoksista 
tai toivot ConvaTec-esittelijän 
yhteydenottoa, käy osoitteessa

www.convatec.fi/



Ihon suojaus

www.convatec.fi/

AQUACEL® Foam Pro -sidos on osa kattavaa vahingoittumattoman 
ihon suojaamisen hoitokäytäntöä.

Sidoksen valmistelu ja asettaminen:

• Poista sidos steriilistä pakkauksesta. Irrota taustapaperi,  
vältä koskemasta liimapintaa sormin.

• Pidä sidosta suojattavan ihoalueen päällä ja aseta sidoksen 
keskikohta suojattavan ihoalueen keskikohtaan.

• Varmista, ettei sidos veny paikalleen asetettaessa. Tasoita 
liimareuna. Varmista, että nivelet ovat riittävän koukistettuja,  
jotta potilas pääsee liikkumaan. 

Ihon tarkastus:

• Ennaltaehkäisevän hoidon aikana sidoksen kulmaa voidaan 
nostaa ihon tarkistamiseksi ja kiinnittää sidos uudelleen.  
Sidos on vaihdettava, jos iho on rikki.



Sidoksen poistaminen

AQUACEL® Foam Pro -sidoksen vaihtoväli voi olla jopa 7 päivää.

• Sidos on vaihdettava kliinisen tarpeen mukaan tai jos 
se vaurioituu/likaantuu.

• Poista sidos painamalla ihoa varovasti ja irrota sidos irti 
yhdestä kulmasta ja jatka kunnes koko sidos on irrotettu. 
Nosta sidos varovasti pois iholta ja hävitä se paikallisten 
kliinisten käytäntöjen mukaisesti.

Ihonsuoja-aineiden käyttö- ja hoitovinkkejä:

• Levitä vain ehjälle, puhtaalle ja kuivalle iholle.

• Vaihda sidos sairaalan käytännön mukaisesti  
(7 päivän enimmäiskäyttöaika) tai jos sidoksen  
alle joutuu ulostetta tai virtsaa.

• Sidoksen asettamisen aloitus- ja päivämäärät.

• Jos epäilet painehaavojen kehittymistä,  
ota yhteyttä haavanhoitajaan.



Sidoksen koko Tyynyn koko Pakkauskoko Tuotekoodi

8 cm x 8 cm 5 cm x 5 cm 10 422359

10 cm x 10 cm 6,5 cm x 6,5 cm 10 422357

15 cm x 15 cm 11 cm x 11 cm 10 422358

19,8 cm x 14 cm 14 cm x 8,7 cm 10 422356

20 cm x 16,9 cm 11,4 cm x 13,5 cm 5 421579

24 cm x 21,5 cm 16,4 cm x 13,8 cm 5 421580

Tilaustiedot

Perus sakraalisidos  
20 cm x 16,9 cm  

Suuri sakraalisidos
24 cm x 21,5 cm

Kantapääsidos 
19,8 cm x 14 cm  

15 cm x 15 cm 
 

8 cm x 8 cm  
 

10 cm x 10 cm 
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