Appliceringsguide – Sakrum
PICO – enkel att applicera på svårbandagerade sår

Rengör och förbered såret och omgivande hud enligt lokala
kliniska riktlinjer. Torka torrt.

1

Klipp till en smal remsa av RENASYS Gel patch, avlägsna en
av skyddsfilmerna.
Vik förbandet.

2

Sära lite på skinkorna och applicera gelremsan nedan om såret.
Håll för att värma gelen på plats och följ med fingret längst
gelremsan för att säkra god applicering.
Avlägsna den övre skyddsfilmen. En gelremsa kan också
appliceras i ovankanten, proximalt om såret för optimal
försegling.

3

Välj lämplig förbandsstorlek samt lämplig position för
portens placering. För sårdjup upp till 1,5–2 cm djup krävs
inga extra sårfyllnadsmaterial då förbandet levererar tryck
direkt mot sårbädden, annars kan gasväv eller skum
användas för att fylla sårhålan.

4

Vik förbandet. Nu ska silikonkanterna på PICO placeras
ovanpå gelremsorna.

5

Applicera förbandet och se till att förbandet kommer helt in
mot gelremsan och huden.

6

Håll med fingret för att säkra förseglingen mellan förbandet
och gelremsan.

7

8

Avlägsna resten av skyddsfilmen på PICO-förbandet.
Häftmassan av silikon gör eventuella veck och felposition
kan korrigeras efteråt genom att lyft på förbandskanten.

Stryk med fingret längs förbandskanten runt sårdynan och
tryck till för att se till att där inte är någon luftspalt.

Ta ut pumpen ur förpackningen.

9

Sätt i batterierna.
Koppla samman slangen med pumpen
Tryck på den orange knappen för att starta PICO-pumpen.

10

11

Hjälp förbandet på plats genom att med fingrarna
följa förbandet över såret och omgivande hud.
Nu känns förbandet lite hårt.
Pumpen har nu evakuerat luften i förbandet och
skapat undertryck, pumpen blinkar grönt.
För att förbandet ska sitta säkert på plats under behandlings
tiden appliceras ytterligare förstärkning genom att applicera
medföljande filmremsor runt förbandskanten. Filmremsorna ska
endast täcka förbandskanten och inte sårdynan. Överlappning
med 1 cm rekommenderas.
Avlägsna skyddsfilmen på filmremsorna.

12

Förbandet är nu på plats och sårbehandling med
negativt tryck levereras till såret.
Byt förbandet vid behov under 7-dagarsperioden
(pumpens livslängd). Använd det extra medföljande
förbandet i förpackningen.
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