
Příprava rány a jejího okolí
– Vždy musíte zajistit, aby byla rána a její okolí dokonale suché.
– Je-li to nutné, odstraňte všechno ochlupení z okolní kůže, abyste 

zajistili dobrý kontakt pokožky s adhezivním okrajem krytí i s fi-
xačními proužky.

– Postarejte se, aby pokožka před aplikací  
byla suchá a odmaštěná.

– Vyjměte krytí ze sterilního obalu.
– Odstraňte ochrannou fólii.

Pumpu, vakuové hadičky a baterie vyndejte z obalu. 3x AAA baterie vložte do schránky na baterie  
na zadní straně pumpy a schránku zavřete krytem.

Stiskněte a přidržte modré tlačítko na přední straně pumpy po dobu 3 sekund, čímž pumpu spustíte.
Zelené indikační světlo začne blikat a potvrdí tak, že pumpa začala pracovat. Asi za 30 sekund se  
docílí podtlaku a po celou tuto dobu uslyšíte pumpu pracovat. 

Interval výměny krytí vždy určuje ošetřující zdravot- 
ník. Dalším důvodem k výměně by byla ztráta funk- 
čnosti, např. podtékání, shromažďování tekutiny  
kolem ústí portu nebo při ztrátě adheze.
– Běžný interval výměny je 3–4 dny, maximální  

je 7 dní.
– Vypněte pumpu stisknutím a přidržením modrého  

tlačítka po dobu 30 sekund. Odpojte vakuovou  
hadičku od krytí a poté přistupte k výměně krytí.

– Pumpa je konstruována tak, aby pracovala po dobu  
30 dnů od zahájení podtlakové terapie.

– Je možné, že v průběhu 30 dní bude nutné vyměnit 
baterie.

– Pokud se rozsvítí žluté světlo je potřeba vyměnit  
baterie.

U hlubších ran, do 2,0cm, lze použít výplň z krycích materiálů, jako je např. AQUACEL® Extra™ nebo AQUACEL®. Pokud nejsou k dispozici, může se použít  
normální gáza. Výplně se musí měnit zároveň s krytím Avelle™.

Systém Avelle™ se může použít ve spojení s kompresní terapií, pokud je to žádoucí. Je však třeba dbát toho, aby hadičky byly vedeny na vnější straně  
kompresní bandáže.

Pokud budete používat systém Avelle™ v kombinaci s kompresní terapií, dbejte na to, aby hadičky byly vždy umístěny na vnější straně bandáže.

Po 30 dnech všechna světla na pumpě zhasnou 
a již se nerozsvítí.

Před výměnou pumpy odpojte vakuovou hadičku 
od krytí rozšroubováním konektorů, připojte novou
pumpu a nové hadičky.

Opatrně napněte fixační proužky, čímž zrušíte  
adhezi a můžete krytí sejmout.

Vyměňte krytí dříve, než se exsudát dostane 
k portu krytí.

Hadičky lze připojit jednoduchým kroutivým pohybem. Nepřetočte závit, došlo by k poškození 
úchytu. Dáváte-li však přednost kratšímu spojení, můžete krytí připojit rovnou k pumpě.

V případě, že není dosaženo požadovaného podtlaku, 
nebo někde došlo k porušení utěsnění krytí, rozsvítí se 
žluté světlo. Zkontrolujte utěsnění krytí a vyrovnejte  
případné záhyby a vrásky. Zkontrolute správné připojení 
všech hadiček.

Jakmile se dosáhne požadovaného podtlaku, 
krytí se zploští.

– Ujistěte se, že krytí přesahuje na všech stranách 
minimálně o 1cm na neporušenou okolní kůži.

– Zkontrolujte, že po aplikaci zůstaly všechny  
hadičky volně průchozí.

– Fixační proužky zajišťují dokonalé utěsnění  
krytí po celou dobu jeho použití.

Podmínky pro správné umístění krytí na ránu
– Ujistěte se, že rána není větší než 25 % rozměru polštářku krytí,  

nutný je přesah alespoň o 1 cm na kůži v okolí rány (Př. krytí o rozměru  
16x21 cm je určené k hojení ran maximální velikosti 6x7 cm).

– Informace o velikosti plochy Hydrofiber jsou uvedeny na obale.
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*Jak bylo dokázáno testem in vitro  

Víte, že…
je konektor krytí vybaven jednocestným ventilem? V případě, že odpojíte pumpu 
krytí Avelle™ udrží vakuum po dobu zhruba 60 minut. *

Je proto možné se lehce osprchovat. Před sprchou však je nutné odpojit pumpu 
rozpojením od konektoru krytí, jak je uvedeno výše.

Podtlakovou terapii obnovíte spojením konektoru hadičky s konektorem krytí  
a zapnutím pumpy, jak je uvedeno výše.

Potřebujete více informací?
Najdete je v Návodu k použití přiloženém k Systému podtlakové terapie Avelle ™. Tento Návod k použití  
obsahuje kompletní pokyny k používání systému, k provozu pumpy a směrnici, jak řešit případné poruchy.

Prosím, kontaktujte ConvaTec, budete-li potřebovat pomoc při nastavení, údržbě či používání systému  
podtlakové terapie Avelle™, nebo při neočekávaných příhodách, varování či poruchách systému.

Pro více informací o systému podtlakové terapie Avelle™ volejte naši bezplatnou zákaznickou linku  
800 122 111. Na tomto čísle je také možné domluvit si návštěvu obchodního zástupce.

– Přiložte krycí materiál tak, aby port spočíval  
na neporušené kůži.

– Zajistěte, aby byl umístěn vždy nad ránou. Vyté- 
kající tekutina se tak nemůže dostat do odsá- 
vací trubičky, která zajišťuje potřebný podtlak.

– Ujistěte se, že rána je uprostřed krytí  
a dostatečně daleko od adhezivních okrajů.

– Uhlaďte okraj krytí tak, aby dobře přiléhal  
a nedošlo přitom k jeho pomačkání a zvrásnění.

– Dojde-li k pomačkání, změňte polohu krytí tak, 
aby vrásnění nevznikalo. Změnou polohy nepo-
rušíte přilnavost krytí.

– Dbejte na to, aby na krytí po aplikaci nezůstaly 
žádné záhyby, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
těsnění a funkčnost celého systému.

– Na nalepené krytí aplikujte fixační proužky  
ze všech čtyř stran.

– Nejprve odstraňte centrální ochrannou 
folii označenou „1“. Přiložte fixační proužek 
a odstraňte části označené „2“. Nakonec 
odstraňte horní díl označený „3“.
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– Uhlaďte okraj krytí tak, aby dobře přiléhal  
a nedošlo přitom k jeho pomačkání a zvrásnění.

– Dojde-li k pomačkání, změňte polohu krytí tak, 
aby vrásnění nevznikalo. Změnou polohy nepo-
rušíte přilnavost krytí.

– Dbejte na to, aby na krytí po aplikaci nezůstaly 
žádné záhyby, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
těsnění a funkčnost celého systému.

– Na nalepené krytí aplikujte fixační proužky  
ze všech čtyř stran.

– Nejprve odstraňte centrální ochrannou 
folii označenou „1“. Přiložte fixační proužek 
a odstraňte části označené „2“. Nakonec 
odstraňte horní díl označený „3“.

Návod k použití

Návod k použití
  Jediný systém kombinující podtlakovou terapii ran  

s technologií Hydrofiber™

Příprava rány a jejího okolí
– Vždy musíte zajistit, aby byla rána a její okolí dokonale suché
– Je-li to nutné, odstraňte všechno ochlupení z okolní kůže,  

abyste zajistili dobrý kontakt pokožky s adhezivním okrajem 
krytí i s adhezivem fixačních proužků

Pokud před aplikací použijete Sensi-Care ™,  
postupujte podle jeho Návodu k použití  
a ponechte po aplikaci filmu kůži dokonale  
oschnout.
– Vyjměte krytí ze sterilního obalu.
– Sloupněte ochrannou folii.

Uhlaďte okraj krytí tak, aby dobře přiléhal  
a nedošlo přitom k jeho pomačkání a zvrásnění.
Dojde-li k pomačkání, můžete změnit polohu 
krytí tak, aby vrásnění nevzniklo. Změnou  
polohy neporušíte přilnavost krytí. 

Pumpu, vakuové hadičky a baterie vyndejte z obalu. 3x AAA baterie vložte do schránky na baterie  
na zadní straně pumpy a schránku zavřete krytem.

Stiskněte a přidržte modré tlačítko na přední straně pumpy po dobu 3 sekund, čímž pumpu spustíte.
Zelené indikační světlo začne blikat a potvrdí tak, že pumpa začala pracovat.  Asi za 3 sekundy se  
docílí podtlaku a po celou tuto dobu uslyšíte pumpu pracovat. 

Krytí by se mělo měnit vždy podle klinické indikace
Krytí se musí též vyměnit, jestliže jsou pozorovány
známky podtékání, shromažďování tekutiny kolem 
portu, nebo při ztrátě adheze.
– Maximální doba nošení je 7 dní
– Typická doba ponechání krytí na ráně je však 3–4 dny.
– V závislosti na objemu exsudátu či podle jiných  

klinických ukazatelů je někdy zapotřebí měnit krytí častěji.
– Vypněte pumpu stisknutím a přidržením modrého tlačítka

– Pumpa je konstruována tak, aby pracovala po dobu  
30 dnů od zahájení podtlakové terapie.

– Může se stát, že bude potřeba vyměnit baterie  
v průběhu 30 dnů

Žluté indikátorové světlo se rozsvítí, když bude napětí 
v bateriích nízké.

U hlubších ran, do 2,0cm, lze použít výplň z krycích materiálů, jako je např. AQUACEL® Extra™ nebo AQUACEL®. Pokud nejsou k dispozici, může se použít  
normální gáza.  Výplně se musí měnit zároveň s krytím Avelle™.

Systém Avelle™ se může použít ve spojení s kompresní terapií, pokud je to žádoucí. Je však třeba dbát toho, aby hadičky byly vedeny na vnější straně  
kompresní bandáže.

Po 30 dnech všechna světla na pumpě zhasnou 
a již se nerozsvítí.

Před výměnou pumpy odpojte vakuovou hadičku 
od krytí rozšroubováním konektorů, připojte novou
pumpu a nové hadičky.

po dobu 30 sekund. Odpojte vakuovou hadičku 
od krytí a poté přistupte k výměně krytí.

Opatrně napněte fixační proužky, čímž zrušíte adhezi 
a můžete krytí sejmout.

Vyměňte krytí dříve, než se exsudát dostane 
k portu krytí.

Spolehlivě napojte vakuovou hadičku od pumpy ke krytí zašroubováním konektorů připojených  
k hadičkám. Dáváte-li však přednost kratšímu spojení, můžete krytí připojit rovnou k pumpě. 

V případě, že není dosaženo požadovaného podtlaku, 
nebo někde došlo k porušení utěsnění krytí, rozsvítí se 
žluté světlo. Zkontrolujte utěsnění krytí a vyrovnejte  
případné záhyby a vrásy. Zkontrolujte připojení hadiček.

Jakmile se dosáhne požadovaného podtlaku, 
krytí se zploští.

Dbejte na to, aby nevznikaly na krytí žádné  
záhyby a zvrásnění, protože to by mohlo 
nepříznivě ovlivnit utěsnění krytí.

Přiložte fixační proužky na všechny čtyři strany 
krytí. Nejprve odstraňte centrální ochrannou  
folii označenou „1“. Přiložte fixační proužek  
a odstraňte části označené „2“. Nakonec  
odstraňte horní díl označený „3“.

– Ujistěte se, že krytí přesahuje na všech  
stranách o 1 cm na neporušenou, okolní kůži. 

– Dávejte pozor, abyste při aplikaci krytí nikde 
nefixovali žádnou hadičku.

Fixační proužky se užívají proto, aby bylo 
zajištěno dobré utěsnění krytí po celou dobu
používání.                     

Přiložte krycí materiál tak, aby port spočíval  
na neporušené kůži. Zajistěte, aby byl port 
umístěn v dostatečné vzdálenosti od rány  
a rána byla uprostřed zbývající plochy  
polštářku krytí.

Volba krycího materiálu
Při výběru krytí uvažte toto:
– Port by měl být umístěn na neporušené kůži.
– Ujistěte se, že oblast rány není větší, než 25 % oblasti polštářku krytí, 

které krom toho musí přesahovat alespoň 1cm na kůži v okolí rány
- Příklad výše zmíněného: krytí o rozměru 16x21 cm poskytne dosti 

místa na léčení rány o rozměru přibližně 6x7 cm.
- Prohlédněte si produktový vzorník Avelle, což vám pomůže  

vybrat správnou velikost krytí
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*Jak bylo dokázáno testem in vitro     

Víte, že…
je konektor krytí vybaven jednocestným ventilem?  V případě, že odpojíte pumpu 
krytí Avelle™ udrží vakuum po dobu zhruba 60 minut. *

Je proto možné se lehce osprchovat. Před sprchou však je nutné odpojit pumpu 
rozpojením od konektoru krytí, jak je uvedeno výše.

Podtlakovou terapii obnovíte spojením konektoru hadičky s konektorem krytí  
a zapnutím pumpy, jak je uvedeno výše.

Potřebujete více informací?
Najdete je v Návodu k použití přiloženém k Systému podtlakové terapie Avelle ™.  Tento Návod k použití  
obsahuje kompletní pokyny k používání systému, k provozu pumpy a směrnici, jak řešit případné poruchy.

Prosím, kontaktujte ConvaTec, budete-li potřebovat pomoc při nastavení, údržbě či  používání systému  
podtlakové terapie Avelle™, nebo při neočekávaných příhodách, varování či poruchách systému.

Více se o systému podtlakové terapie Avelle™ dovíte, nebo si můžete domluvit návštěvu zástupce  
společnosti ConvaTec na telefonu 800 122 111



Příprava rány a jejího okolí
– Vždy musíte zajistit, aby byla rána a její okolí dokonale suché.
– Je-li to nutné, odstraňte všechno ochlupení z okolní kůže, abyste 

zajistili dobrý kontakt pokožky s adhezivním okrajem krytí i s fi-
xačními proužky.

– Postarejte se, aby pokožka před aplikací  
byla suchá a odmaštěná.

– Vyjměte krytí ze sterilního obalu.
– Odstraňte ochrannou fólii.

Pumpu, vakuové hadičky a baterie vyndejte z obalu. 3x AAA baterie vložte do schránky na baterie  
na zadní straně pumpy a schránku zavřete krytem.

Stiskněte a přidržte modré tlačítko na přední straně pumpy po dobu 3 sekund, čímž pumpu spustíte.
Zelené indikační světlo začne blikat a potvrdí tak, že pumpa začala pracovat. Asi za 30 sekund se  
docílí podtlaku a po celou tuto dobu uslyšíte pumpu pracovat. 

Interval výměny krytí vždy určuje ošetřující zdravot- 
ník. Dalším důvodem k výměně by byla ztráta funk- 
čnosti, např. podtékání, shromažďování tekutiny  
kolem ústí portu nebo při ztrátě adheze.
– Běžný interval výměny je 3–4 dny, maximální  

je 7 dní.
– Vypněte pumpu stisknutím a přidržením modrého  

tlačítka po dobu 30 sekund. Odpojte vakuovou  
hadičku od krytí a poté přistupte k výměně krytí.

– Pumpa je konstruována tak, aby pracovala po dobu  
30 dnů od zahájení podtlakové terapie.

– Je možné, že v průběhu 30 dní bude nutné vyměnit 
baterie.

– Pokud se rozsvítí žluté světlo je potřeba vyměnit  
baterie.

U hlubších ran, do 2,0cm, lze použít výplň z krycích materiálů, jako je např. AQUACEL® Extra™ nebo AQUACEL®. Pokud nejsou k dispozici, může se použít  
normální gáza. Výplně se musí měnit zároveň s krytím Avelle™.

Systém Avelle™ se může použít ve spojení s kompresní terapií, pokud je to žádoucí. Je však třeba dbát toho, aby hadičky byly vedeny na vnější straně  
kompresní bandáže.

Pokud budete používat systém Avelle™ v kombinaci s kompresní terapií, dbejte na to, aby hadičky byly vždy umístěny na vnější straně bandáže.

Po 30 dnech všechna světla na pumpě zhasnou 
a již se nerozsvítí.

Před výměnou pumpy odpojte vakuovou hadičku 
od krytí rozšroubováním konektorů, připojte novou
pumpu a nové hadičky.

Opatrně napněte fixační proužky, čímž zrušíte  
adhezi a můžete krytí sejmout.

Vyměňte krytí dříve, než se exsudát dostane 
k portu krytí.

Hadičky lze připojit jednoduchým kroutivým pohybem. Nepřetočte závit, došlo by k poškození 
úchytu. Dáváte-li však přednost kratšímu spojení, můžete krytí připojit rovnou k pumpě.

V případě, že není dosaženo požadovaného podtlaku, 
nebo někde došlo k porušení utěsnění krytí, rozsvítí se 
žluté světlo. Zkontrolujte utěsnění krytí a vyrovnejte  
případné záhyby a vrásky. Zkontrolute správné připojení 
všech hadiček.

Jakmile se dosáhne požadovaného podtlaku, 
krytí se zploští.

– Ujistěte se, že krytí přesahuje na všech stranách 
minimálně o 1cm na neporušenou okolní kůži.

– Zkontrolujte, že po aplikaci zůstaly všechny  
hadičky volně průchozí.

– Fixační proužky zajišťují dokonalé utěsnění  
krytí po celou dobu jeho použití.

Podmínky pro správné umístění krytí na ránu
– Ujistěte se, že rána není větší než 25 % rozměru polštářku krytí,  

nutný je přesah alespoň o 1 cm na kůži v okolí rány (Př. krytí o rozměru  
16x21 cm je určené k hojení ran maximální velikosti 6x7 cm).

– Informace o velikosti plochy Hydrofiber jsou uvedeny na obale.
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*Jak bylo dokázáno testem in vitro  

Víte, že…
je konektor krytí vybaven jednocestným ventilem? V případě, že odpojíte pumpu 
krytí Avelle™ udrží vakuum po dobu zhruba 60 minut. *

Je proto možné se lehce osprchovat. Před sprchou však je nutné odpojit pumpu 
rozpojením od konektoru krytí, jak je uvedeno výše.

Podtlakovou terapii obnovíte spojením konektoru hadičky s konektorem krytí  
a zapnutím pumpy, jak je uvedeno výše.

Potřebujete více informací?
Najdete je v Návodu k použití přiloženém k Systému podtlakové terapie Avelle ™. Tento Návod k použití  
obsahuje kompletní pokyny k používání systému, k provozu pumpy a směrnici, jak řešit případné poruchy.

Prosím, kontaktujte ConvaTec, budete-li potřebovat pomoc při nastavení, údržbě či používání systému  
podtlakové terapie Avelle™, nebo při neočekávaných příhodách, varování či poruchách systému.

Pro více informací o systému podtlakové terapie Avelle™ volejte naši bezplatnou zákaznickou linku  
800 122 111. Na tomto čísle je také možné domluvit si návštěvu obchodního zástupce.

– Přiložte krycí materiál tak, aby port spočíval  
na neporušené kůži.

– Zajistěte, aby byl umístěn vždy nad ránou. Vyté- 
kající tekutina se tak nemůže dostat do odsá- 
vací trubičky, která zajišťuje potřebný podtlak.

– Ujistěte se, že rána je uprostřed krytí  
a dostatečně daleko od adhezivních okrajů.

– Uhlaďte okraj krytí tak, aby dobře přiléhal  
a nedošlo přitom k jeho pomačkání a zvrásnění.

– Dojde-li k pomačkání, změňte polohu krytí tak, 
aby vrásnění nevznikalo. Změnou polohy nepo-
rušíte přilnavost krytí.

– Dbejte na to, aby na krytí po aplikaci nezůstaly 
žádné záhyby, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
těsnění a funkčnost celého systému.

– Na nalepené krytí aplikujte fixační proužky  
ze všech čtyř stran.

– Nejprve odstraňte centrální ochrannou 
folii označenou „1“. Přiložte fixační proužek 
a odstraňte části označené „2“. Nakonec 
odstraňte horní díl označený „3“.

Návod k použitíPříprava rány a jejího okolí
– Vždy musíte zajistit, aby byla rána a její okolí dokonale suché.
– Je-li to nutné, odstraňte všechno ochlupení z okolní kůže, abyste 

zajistili dobrý kontakt pokožky s adhezivním okrajem krytí i s fi-
xačními proužky.

– Postarejte se, aby pokožka před aplikací  
byla suchá a odmaštěná.

– Vyjměte krytí ze sterilního obalu.
– Odstraňte ochrannou fólii.

Pumpu, vakuové hadičky a baterie vyndejte z obalu. 3x AAA baterie vložte do schránky na baterie  
na zadní straně pumpy a schránku zavřete krytem.

Stiskněte a přidržte modré tlačítko na přední straně pumpy po dobu 3 sekund, čímž pumpu spustíte.
Zelené indikační světlo začne blikat a potvrdí tak, že pumpa začala pracovat. Asi za 30 sekund se  
docílí podtlaku a po celou tuto dobu uslyšíte pumpu pracovat. 

Interval výměny krytí vždy určuje ošetřující zdravot- 
ník. Dalším důvodem k výměně by byla ztráta funk- 
čnosti, např. podtékání, shromažďování tekutiny  
kolem ústí portu nebo při ztrátě adheze.
– Běžný interval výměny je 3–4 dny, maximální  

je 7 dní.
– Vypněte pumpu stisknutím a přidržením modrého  

tlačítka po dobu 30 sekund. Odpojte vakuovou  
hadičku od krytí a poté přistupte k výměně krytí.

– Pumpa je konstruována tak, aby pracovala po dobu  
30 dnů od zahájení podtlakové terapie.

– Je možné, že v průběhu 30 dní bude nutné vyměnit 
baterie.

– Pokud se rozsvítí žluté světlo je potřeba vyměnit  
baterie.

U hlubších ran, do 2,0cm, lze použít výplň z krycích materiálů, jako je např. AQUACEL® Extra™ nebo AQUACEL®. Pokud nejsou k dispozici, může se použít  
normální gáza. Výplně se musí měnit zároveň s krytím Avelle™.

Systém Avelle™ se může použít ve spojení s kompresní terapií, pokud je to žádoucí. Je však třeba dbát toho, aby hadičky byly vedeny na vnější straně  
kompresní bandáže.

Pokud budete používat systém Avelle™ v kombinaci s kompresní terapií, dbejte na to, aby hadičky byly vždy umístěny na vnější straně bandáže.

Po 30 dnech všechna světla na pumpě zhasnou 
a již se nerozsvítí.

Před výměnou pumpy odpojte vakuovou hadičku 
od krytí rozšroubováním konektorů, připojte novou
pumpu a nové hadičky.

Opatrně napněte fixační proužky, čímž zrušíte  
adhezi a můžete krytí sejmout.

Vyměňte krytí dříve, než se exsudát dostane 
k portu krytí.

Hadičky lze připojit jednoduchým kroutivým pohybem. Nepřetočte závit, došlo by k poškození 
úchytu. Dáváte-li však přednost kratšímu spojení, můžete krytí připojit rovnou k pumpě.

V případě, že není dosaženo požadovaného podtlaku, 
nebo někde došlo k porušení utěsnění krytí, rozsvítí se 
žluté světlo. Zkontrolujte utěsnění krytí a vyrovnejte  
případné záhyby a vrásky. Zkontrolute správné připojení 
všech hadiček.

Jakmile se dosáhne požadovaného podtlaku, 
krytí se zploští.

– Ujistěte se, že krytí přesahuje na všech stranách 
minimálně o 1cm na neporušenou okolní kůži.

– Zkontrolujte, že po aplikaci zůstaly všechny  
hadičky volně průchozí.

– Fixační proužky zajišťují dokonalé utěsnění  
krytí po celou dobu jeho použití.

Podmínky pro správné umístění krytí na ránu
– Ujistěte se, že rána není větší než 25 % rozměru polštářku krytí,  

nutný je přesah alespoň o 1 cm na kůži v okolí rány (Př. krytí o rozměru  
16x21 cm je určené k hojení ran maximální velikosti 6x7 cm).

– Informace o velikosti plochy Hydrofiber jsou uvedeny na obale.
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*Jak bylo dokázáno testem in vitro  

Víte, že…
je konektor krytí vybaven jednocestným ventilem? V případě, že odpojíte pumpu 
krytí Avelle™ udrží vakuum po dobu zhruba 60 minut. *

Je proto možné se lehce osprchovat. Před sprchou však je nutné odpojit pumpu 
rozpojením od konektoru krytí, jak je uvedeno výše.

Podtlakovou terapii obnovíte spojením konektoru hadičky s konektorem krytí  
a zapnutím pumpy, jak je uvedeno výše.

Potřebujete více informací?
Najdete je v Návodu k použití přiloženém k Systému podtlakové terapie Avelle ™. Tento Návod k použití  
obsahuje kompletní pokyny k používání systému, k provozu pumpy a směrnici, jak řešit případné poruchy.

Prosím, kontaktujte ConvaTec, budete-li potřebovat pomoc při nastavení, údržbě či používání systému  
podtlakové terapie Avelle™, nebo při neočekávaných příhodách, varování či poruchách systému.

Pro více informací o systému podtlakové terapie Avelle™ volejte naši bezplatnou zákaznickou linku  
800 122 111. Na tomto čísle je také možné domluvit si návštěvu obchodního zástupce.

– Přiložte krycí materiál tak, aby port spočíval  
na neporušené kůži.

– Zajistěte, aby byl umístěn vždy nad ránou. Vyté- 
kající tekutina se tak nemůže dostat do odsá- 
vací trubičky, která zajišťuje potřebný podtlak.

– Ujistěte se, že rána je uprostřed krytí  
a dostatečně daleko od adhezivních okrajů.

– Uhlaďte okraj krytí tak, aby dobře přiléhal  
a nedošlo přitom k jeho pomačkání a zvrásnění.

– Dojde-li k pomačkání, změňte polohu krytí tak, 
aby vrásnění nevznikalo. Změnou polohy nepo-
rušíte přilnavost krytí.

– Dbejte na to, aby na krytí po aplikaci nezůstaly 
žádné záhyby, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
těsnění a funkčnost celého systému.

– Na nalepené krytí aplikujte fixační proužky  
ze všech čtyř stran.

– Nejprve odstraňte centrální ochrannou 
folii označenou „1“. Přiložte fixační proužek 
a odstraňte části označené „2“. Nakonec 
odstraňte horní díl označený „3“.

Návod k použitíPříprava rány a jejího okolí
– Vždy musíte zajistit, aby byla rána a její okolí dokonale suché.
– Je-li to nutné, odstraňte všechno ochlupení z okolní kůže, abyste 

zajistili dobrý kontakt pokožky s adhezivním okrajem krytí i s fi-
xačními proužky.

– Postarejte se, aby pokožka před aplikací  
byla suchá a odmaštěná.

– Vyjměte krytí ze sterilního obalu.
– Odstraňte ochrannou fólii.

Pumpu, vakuové hadičky a baterie vyndejte z obalu. 3x AAA baterie vložte do schránky na baterie  
na zadní straně pumpy a schránku zavřete krytem.

Stiskněte a přidržte modré tlačítko na přední straně pumpy po dobu 3 sekund, čímž pumpu spustíte.
Zelené indikační světlo začne blikat a potvrdí tak, že pumpa začala pracovat. Asi za 30 sekund se  
docílí podtlaku a po celou tuto dobu uslyšíte pumpu pracovat. 

Interval výměny krytí vždy určuje ošetřující zdravot- 
ník. Dalším důvodem k výměně by byla ztráta funk- 
čnosti, např. podtékání, shromažďování tekutiny  
kolem ústí portu nebo při ztrátě adheze.
– Běžný interval výměny je 3–4 dny, maximální  

je 7 dní.
– Vypněte pumpu stisknutím a přidržením modrého  

tlačítka po dobu 30 sekund. Odpojte vakuovou  
hadičku od krytí a poté přistupte k výměně krytí.

– Pumpa je konstruována tak, aby pracovala po dobu  
30 dnů od zahájení podtlakové terapie.

– Je možné, že v průběhu 30 dní bude nutné vyměnit 
baterie.

– Pokud se rozsvítí žluté světlo je potřeba vyměnit  
baterie.

U hlubších ran, do 2,0cm, lze použít výplň z krycích materiálů, jako je např. AQUACEL® Extra™ nebo AQUACEL®. Pokud nejsou k dispozici, může se použít  
normální gáza. Výplně se musí měnit zároveň s krytím Avelle™.

Systém Avelle™ se může použít ve spojení s kompresní terapií, pokud je to žádoucí. Je však třeba dbát toho, aby hadičky byly vedeny na vnější straně  
kompresní bandáže.

Pokud budete používat systém Avelle™ v kombinaci s kompresní terapií, dbejte na to, aby hadičky byly vždy umístěny na vnější straně bandáže.

Po 30 dnech všechna světla na pumpě zhasnou 
a již se nerozsvítí.

Před výměnou pumpy odpojte vakuovou hadičku 
od krytí rozšroubováním konektorů, připojte novou
pumpu a nové hadičky.

Opatrně napněte fixační proužky, čímž zrušíte  
adhezi a můžete krytí sejmout.

Vyměňte krytí dříve, než se exsudát dostane 
k portu krytí.

Hadičky lze připojit jednoduchým kroutivým pohybem. Nepřetočte závit, došlo by k poškození 
úchytu. Dáváte-li však přednost kratšímu spojení, můžete krytí připojit rovnou k pumpě.

V případě, že není dosaženo požadovaného podtlaku, 
nebo někde došlo k porušení utěsnění krytí, rozsvítí se 
žluté světlo. Zkontrolujte utěsnění krytí a vyrovnejte  
případné záhyby a vrásky. Zkontrolute správné připojení 
všech hadiček.

Jakmile se dosáhne požadovaného podtlaku, 
krytí se zploští.

– Ujistěte se, že krytí přesahuje na všech stranách 
minimálně o 1cm na neporušenou okolní kůži.

– Zkontrolujte, že po aplikaci zůstaly všechny  
hadičky volně průchozí.

– Fixační proužky zajišťují dokonalé utěsnění  
krytí po celou dobu jeho použití.

Podmínky pro správné umístění krytí na ránu
– Ujistěte se, že rána není větší než 25 % rozměru polštářku krytí,  

nutný je přesah alespoň o 1 cm na kůži v okolí rány (Př. krytí o rozměru  
16x21 cm je určené k hojení ran maximální velikosti 6x7 cm).

– Informace o velikosti plochy Hydrofiber jsou uvedeny na obale.
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hadičky volně průchozí.

– Fixační proužky zajišťují dokonalé utěsnění  
krytí po celou dobu jeho použití.

Podmínky pro správné umístění krytí na ránu
– Ujistěte se, že rána není větší než 25 % rozměru polštářku krytí,  

nutný je přesah alespoň o 1 cm na kůži v okolí rány (Př. krytí o rozměru  
16x21 cm je určené k hojení ran maximální velikosti 6x7 cm).

– Informace o velikosti plochy Hydrofiber jsou uvedeny na obale.
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*Jak bylo dokázáno testem in vitro  

Víte, že…
je konektor krytí vybaven jednocestným ventilem? V případě, že odpojíte pumpu 
krytí Avelle™ udrží vakuum po dobu zhruba 60 minut. *

Je proto možné se lehce osprchovat. Před sprchou však je nutné odpojit pumpu 
rozpojením od konektoru krytí, jak je uvedeno výše.

Podtlakovou terapii obnovíte spojením konektoru hadičky s konektorem krytí  
a zapnutím pumpy, jak je uvedeno výše.

Potřebujete více informací?
Najdete je v Návodu k použití přiloženém k Systému podtlakové terapie Avelle ™. Tento Návod k použití  
obsahuje kompletní pokyny k používání systému, k provozu pumpy a směrnici, jak řešit případné poruchy.

Prosím, kontaktujte ConvaTec, budete-li potřebovat pomoc při nastavení, údržbě či používání systému  
podtlakové terapie Avelle™, nebo při neočekávaných příhodách, varování či poruchách systému.

Pro více informací o systému podtlakové terapie Avelle™ volejte naši bezplatnou zákaznickou linku  
800 122 111. Na tomto čísle je také možné domluvit si návštěvu obchodního zástupce.

– Přiložte krycí materiál tak, aby port spočíval  
na neporušené kůži.

– Zajistěte, aby byl umístěn vždy nad ránou. Vyté- 
kající tekutina se tak nemůže dostat do odsá- 
vací trubičky, která zajišťuje potřebný podtlak.

– Ujistěte se, že rána je uprostřed krytí  
a dostatečně daleko od adhezivních okrajů.

– Uhlaďte okraj krytí tak, aby dobře přiléhal  
a nedošlo přitom k jeho pomačkání a zvrásnění.

– Dojde-li k pomačkání, změňte polohu krytí tak, 
aby vrásnění nevznikalo. Změnou polohy nepo-
rušíte přilnavost krytí.

– Dbejte na to, aby na krytí po aplikaci nezůstaly 
žádné záhyby, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
těsnění a funkčnost celého systému.

– Na nalepené krytí aplikujte fixační proužky  
ze všech čtyř stran.

– Nejprve odstraňte centrální ochrannou 
folii označenou „1“. Přiložte fixační proužek 
a odstraňte části označené „2“. Nakonec 
odstraňte horní díl označený „3“.

Návod k použití

  Jediný systém kombinující podtlakovou terapii ran s technologií Hydrofiber™


