
Optimal behandling av kirurgiska incisioner  
med Avelle™ NPWT-system för 
sårbehandling med negativt tryck
Två teknologier i kombination kan ge enastående resultat



Utmaningar vid behandling 
av kirurgiska incisioner
Kliniska behandlingsmål1

Laterala spänningar längs incisionen

Risk för serom och hematom i vävnaden

Risk för komplikationer som sårrupturer och postoperativa sårinfektioner 

Komplikationer som postoperativa sårinfektioner kan ha stor inverkan på 
patienter och kostnader1-2

Fördröjd 
sårläkning

Längre sjuk-
husvistelse och 
ökad sannolik-
het för behov av 
intensivvård

Fem gånger 
större 
sannolikhet 
för att läggas 
in på nytt

Nästan fördubblade 
sjukvårdskostnader om en 
postoperativ sårinfektion 
uppstår

Försämrad livskvalitet



*American Society of Anesthesiologists (ASA) system för klassificering av patienters fysiska tillstånd före operation

Vissa patientfaktorer ökar risken för postoperativa komplikationer1-3

Var observant på följande patientfaktorer:

Dessa patientfaktorer utgör en av de tre huvudgrupperna av faktorer som bidrar till risker 
för postoperativa sårinfektioner. 

ASA*-klass Rökning

BMI, fetma eller 
undernäring

Tidigare historia 
av sårruptur

Hudproblem 
som påverkar 
sårläkningen

Steroider 
eller annan 

kompletterande 
behandling

Kombinationer 
av sjukdomar 
som diabetes, 
lungsjukdom 

eller autoimmun 
sjukdom

Patientfaktorer

Typ av kirurgiska 
ingrepp Mikroorganismer



Det här är AvelleTM-systemet

ciNPT*, är känt för att1:

Minska spänningar i incisionen

Skydda mot infektion

Minska vävnadsödem och perifert ödem

Öka blodflödet i incisionsområdet

Hantera postoperativ sårvätska

ciNPT: en pålitlig behandling 
för kirurgiska incisioner

* Closed incision negative pressure therapy, behandling av slutna kirurgiska incisioner med negativt tryck. 

Två teknologier i kombination kan ge enastående resultat

Bidra till snabbare och bättre sårläkning  
och minskad risk för sårruptur och infektion



Kombinerar

Pump med 30 dagars användningstid 
Säkerställer ciNPT-behandling  
med 1 pump tills såret sluter sig. 

En kombination av unika fördelar

Ett interaktivt förband på den kirurgiska  
incisionen
Sårkontaktlagret och kärnan av Hydrofiber® 
teknologi bildar en gel i kontakt med sårvätskan 
och binder in vätskan och de bakterier som den 
innehåller.4-6

Trygghet då förbandet fungerar även om ciNPT avbryts.

Separata förpackningar för pump och förband 
Möjlighet att hantera lagerhållning av 
produkter på ett optimalt sätt.

EWMA:s konsensusdokument om NPWT rekommenderar att ciNPT 
inleds omedelbart efter avslutad operation, och att behandlingen 
avslutas tidigast 7 dagar efter operationen eller när stygnen tas bort.7” ”



 

Granska alltid sjukhusets/klinikens behandlingsstrategier för kirurgiska incisioner. Följ läkarens ordinationer gällande bedömning av 
operationsrisker för patienter och beslut om eventuella behandlingsstrategier. Patienter som har låg eller medelhög risk kan  
ändå vara lämpliga för ciNPT. Patienter kan uppvisa riskfaktorer för komplikationer i operationsområdet.

Överväg att använda AvelleTM-systemet för dessa högriskpatienter

ellerASA-klass III eller högre och 
ett BMI på ≥35

Andra faktorer som ökar 
risken för sårkomplikationer

Hantering av kirurgiska incisioner med 
produkter från ConvaTec
Rätt produkt för rätt patient i rätt tid

ConvaTecs omfattande sortiment av avancerade förband tillsammans med ciNPT  
möjliggör optimal postoperativ sårbehandling av alla patienter.

*American Society of Anesthesiologists (ASA) system för klassificering av patienters fysiska tillstånd före operation

ASA-KLASSIFICERING*

ASA≥III3
Andra riskfaktorer 
för postoperativa 
komplikationer, t.ex.1,3

• Tidigare historia av 
sårruptur

•   Hudproblem som  
påverkar sårläkningen

• Högt BMI (≥40)
• Undernäring
• Rökning
• Lungsjukdom
• Autoimmun sjukdom
• Steroidbehandling
• Kompletterande 

behandling

ASA<III3

BMI≤34.9

Låg risk Medelhög risk Hög risk

BMI≥353 BMI≤34.9 BMI≥353



EWMA:s konsensusdokument om NPWT 2017 fastslår följande:7 

Potentiella fördelar med 
behandlingsstrategier för 
kirurgiska incisioner

-Alla kirurgiska discipliner eller vetenskapliga organisationer med olika 
kirurgiska specialiteter måste skapa en riskprofil för operations- och 
patientrelaterade risker för postoperativa sårkomplikationer och sedan 
fastställa rekommendationer för när ciNPT ska användas”

Minskad andel  
komplikationer i 

operationsområdet1,3

Kortare 
sjukhusvistelser 

och färre återinskriv-
ningar 1,3

Resulterar i
Minskade 

kostnader...1,3

Samt...

En mer positiv 
patientupplevelse 

genom bättre resultat  
och ökad livskvalitet1

Lämplig ciNPT-
behandling baserad  

på risk1



Hur du använder AvelleTM-systemet 

Fullständig bruksanvisning finns i bipacksedeln

Applicering

APPLICERA

Applicera förbandet över såret. Se till att porten är 
uppåt (om möjligt) och ligger över oskadad hud. 
Undvik veck. Placera om förbandet vid behov.

TÄTA

Applicera fixeringsremsor runt förbandet med 1 cm 
överlappning för effektiv tätning.

ANSLUT

Anslut pump, pumpslang och förbandsslang genom 
att vrida ihop kopplingarna.

STARTA

Tryck på den blå knappen i 3 sekunder för att  
starta ciNPT-behandlingen.



Att tänka på före behandling

•  Är det möjligt att applicera förbandet 
så att det håller tätt och negativt tryck 
kan uppnås samt upprätthållas?

•  Slangarna får inte bli vridna, trassla in 
sig eller fastna i förbanden. Slangarna 
får inte orsaka tryckskada eller 
placeras så att patienten riskerar att 
fastna eller bli strypt. 

•  Utskjutande vassa ben eller fragment 
måste skyddas med hjälp av ett 
lämpligt förband, eller så måste de tas 
bort innan Avelle™ NPWT-systemet 
används. 

•  Om det finns ett kirurgiskt dränage 
ska det fungera oberoende av Avelle™ 
NPWT-systemet och placeras utanför 
förbandets kant. 

•  30 graders vinkel rekommenderas i 
knäleden för applicering på knän. 

Valet av patienter ska baseras på: 

• Att patienten förstår produkten och hur den används. 

• Att patienten är fysiskt kapabel att använda systemet dagligen. 

• Patientens hemostasstatus. 

Kliniskt ansvarig ska se till att användarna får utbildning i daglig användning och 
felsökningsavsnittet i bruksanvisningen. 

Patientens lämplighet

Incisionsstället



Hydrofiber® förband

Unikt Hydrofiber® förband utformat för sårbehandling med negativt 
tryck utan behållare8*

1. Skonsam vidhäftande kant av silikon8 håller förbandet på plats.

2.  Förbandets sårkontaktlager av Hydrofiber® med insydda förstärkande trådar bildar 
en sammanhängande gel i kontakt med sårvätskan och är konstruerat för att kunna 
avlägsnas i ett stycke.8*

3.  Förbandets kärna av Hydrofiber® bildar en gel i kontakt med sårvätskan och binder in 
både vätskan och de bakterier den innehåller.4-6 Hydrofiber®-kärnan innehåller kanaler 
som låter sårvätskan röra sig inom förbandet så att den hålls kvar effektivt.8*

4. Skumskiktet fördelar det negativa trycket över förbandet.8*

5.   Filmskiktet utgör en barriär mot bakterier och virus, är duschsäkert och låter 
sårvätskan avdunsta för optimal vätskehantering.8*

*Visat in vitro.
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Hydrofiber® teknologi  
binder in sårvätskan

3



Beställningsinformation

AvelleTM NPWT System

Pump 1 421551

Väska för pump 1 446650

16 cm x 16 cm 5 421552

16 cm x 21 cm 5 421553

12 cm x 21 cm 5 421554

12 cm x 31 cm 5 421555

AQUACEL® Foam

8 cm x 13 cm 10 421149

10 cm x 20 cm 10 421151

10 cm x 30 cm 10 421155

10 cm x 25 cm 10 421153

AQUACEL® Ag Surgical

9 cm x 10 cm 10 412009

9 cm x 15 cm 10 412010

9 cm x 25 cm 10 412011

9 cm x 30 cm 10 420670

9 cm x 35 cm 10 412012

AQUACEL® Surgical

9 cm x 10 cm 10 412017

9 cm x 15 cm 10 412018

9 cm x 25 cm 10 412019

9 cm x 30 cm 10 420669

9 cm x 35 cm 10 412020



För mer information om AVELLETM system för sårbehandling med negativt tryck eller 
för att boka ett besök av din lokala ConvaTec-representant:

Ring 020 21 22 22  eller skicka e-post till convatec.kundservice@convatec.com 
www.convatec.se

AQUACEL, Avelle och Hydrofiber är varumärken som tillhör ConvaTec Inc. ©2018 ConvaTec Inc.
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