
Steriilne, kui pakend on avamata või kahjustamata. 
 

Askina® Carbosorb 

Lõhna absorbeeriv side 

KASUTUSJUHEND 

1. TOOTE KIRJELDUS 

Askina® Carbosorb haavaside on steriilne side, mis koosneb kolmest kihist: 1) paks imav mittekootud viskoos-

raionist, polüamiidist ja polüestrist haava kontaktkiht (valge), 2) aktiivsöega kangakiht ja 3) mittekootud viskoos-

raionist ja polüamiidist väliskiht. 

2. NÄIDUSTUSED 

Askina® Carbosorb on mõeldud nii väikese, mõõduka kui suure eksudaadiga pindmistele või sügavatele haavadele, 

eriti juhtudel, kui esineb infektsioon ja/või tugev haavalõhn, nagu: 

 venoossed haavandid, 

 arteriaalsed haavandid,  

 lamatised, 

 seeninfektsiooniga haavad, 

 infitseeritud ja/või halvasti lõhnavad operatsiooni- ja traumahaavad. 

3. KASUTAMINE 

Ehkki Askina® Carbosorb on mõeldud infitseeritud ja/või halvasti lõhnavatele haavadele, tuleks teda infektsiooni 

korral kasutada meditsiinilise järelvalve all, võttes arvesse, et samaaegselt võib olla näidustatud süsteemne 

antibiootikumiravi. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud või varem avatud. Askina® Carbosorb sidet on väga 

lihtne kasutada, see ei nõua erioskusi või –vahendeid. Suure eksudaadiga ja infitseeritud haavadel tuleb sidet 

vahetada vähemalt 24 tunni tagant või ka sagedamini, kui see eksudaadiga varem küllastub. Mitteinfitseeritud, kuid 

halvasti lõhnavatele haavadele võib sideme jätta kaheks päevaks. 

3.1. Naha ettevalmistamine 

a)Puhastage haav steriilse füsioloogilise (0,9% NaCl) või Ringeri lahusega või näiteks Prontosan® 

haavaloputuslahusega kasutades steriilseid tampoone.  

b) Kuivatage haava ümbruse nahk. 

3.2 Sideme asetamine 

a) Valige sobiva suurusega Askina® Carbosorb, et see kataks täielikult haavapinna ja ulatuks haava servadest 2-3 

cm üle. Väga suure pinnaga haavade katmisel võib kasutada mitut sidet, asetades need servadega üksteise peale. 

b) Võtke Askina® Carbosorb individuaalpakendist välja ja asetage see paksu valge küljega otse haavale. Kinnitage 

Askina® Carbosorb sobiva mitteoklusiivse sekundaarse sidemega. 

c) Venoossete haavade puhul võib koos Askina® Carbosorb sidemega rakendada astmelist kompressioonravi, kui arst 

on nii määranud. 

4. ERIMÄRKUSED 

Väikese eksudaadiga halvasti lõhnavatel haavadel võib Askina® Carbosorb jääda haava külge kinni. Sel juhul tuleb 

side enne eemaldamist lahti leotada füsioloogilise (0,9% NaCl) või Ringeri lahusega. Askina® Carbosorb sideme 

haava külge kleepumise takistamiseks kuivadel haavadel võib haavale sideme alla kanda hüdrogeeli (nt Askina geel). 

Suure eksudaadiga haavadel võib Askina® Carbosorb sidet kasutada koos kaltsiumalginaatsidemega. Kui see asetada  

Askina® Carbosorb sideme alla, suurendab see oluliselt sidemete imamisvõimet.  

Mõõduka ja suure eksudaadiga haavade ravis saab Askina® Carbosorb üksnes muuta haavakeskkonna paranemist 

toetavaks. Mõnikord on haava paranemine pidurdunud haige üldisest kliinilisest seisundist põhjustatuna, sel juhul 

on Askina® Carbosorb sidemest abi vähe või üldse mitte ja vajalik on ka üldise kliinilise seisundi ravi. Seetõttu, kui 

4-6 nädala jooksul pole ravi Askina® Carbosorb sidemega andnud tulemusi, tuleb üldistest haavaravi põhimõtetest 

lähtudes algne diagnoos ja üldine ravi ümber hinnata. 

Askina® Carbosorb haavasidemed on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. 

5. SÄILITAMINE / STERILISEERIMINE / SÜMBOLID PAKENDIL  

Säilitada kuivas kohas temperatuuril +5˚C ... 25˚C  kaitstuna otsese päikesekiirguse eest. 

Steriliseeritud gammakiirgusega. 

Mitte resteriliseerida. 

Ainult ühekordseks kasutamiseks. 

Hoiatus! Ühekordseks kasutamiseks mõeldud seadme korduvkasutus kätkeb endas potentsiaalset ohtu patsiendile 

või kasutajale. See võib viia saastumiseni ja/või seadme funktsionaalse võimekuse häirumiseni. Seadme saastumine 

või funktsiooni häirumine võib tekitada patsiendile kahjustusi, haigestumist või surma. 

Ümbertöödeldav 

Partii number 

Tootekood 



Tähelepanu, lugege kasutusjuhendit 

Kõlblik kuni: aasta ja kuu 

Tootja 

Asetage hele pool vastu haava. 

Steriilne, kui pakend on avamata või kahjustamata. 

6.PAKENDID 

Askina® Carbosorb on müügil järgmistes mõõtudes: 

 10 x 10 cm 

 10 x 20 cm 
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