
Askina® Foam  

Pakendi infoleht 

1. TOOTE KIRJELDUS

Askina® Foam on steriilne hüdrofiilne vahtmaterjalist haavaside, mille haava kontaktpind on suure imamisvõimega 

polüuretaanvahust ja väline kiht õhku läbilaskvast, kuid vett ja baktereid kinni pidavast polüuretaankilest. 

Eksudaadi olemasolu korral aitab Askina® Foam säilitada loomulikku haavaparanemist soodustava niiske keskkonna. 

2.NÄIDUSTUSED

Askina® Foam on näidustatud mõõduka kuni suure eksudaadiga pindmistele ja sügavatele haavadele, näiteks: 

Lamatised, 

venoossed ja arteriaalsed jalahaavandid, 

diabeetilised jalahaavandid, 

esimese ja teise astme põletused 

Askina® Foam sidet võib kasutada ka nahakahjustuste ennetamiseks. 

3.VASTUNÄIDUSTUSED / OHUTUSALANE TEAVE

Askina® Foam on vastunäidustatud: 

infektsioonist põhjustatud haavanditel nagu näiteks tuberkuloos, süüfilis, rasked seennakkused, 

 hammustushaavadel ja kolmanda astme põletustel. 

Põletikutunnuste ilmnemisel (kehatemperatuuri tõus, turse, punetus) või naha seisundi ootamatul halvenemisel 

konsulteerige meditsiinitöötajaga. Jätkake Askina® Foam kasutamist, kui endine seisund on taastunud. 

Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud või avatud. 

4. KASUTUSJUHEND

Askina® Foam on lihtne kasutada ja see ei nõua erioskusi või –vahendeid. Sidemevahetuse sagedus sõltub täielikult 

haava seisundist. Suure eksudatsiooniga haavade puhul võib soovitav olla sidet vahetada iga päev, kuid väikese 

eksudatsiooniga haavadel võib vahetada 2-3 päeva tagant. 

4.1 Naha ettevalmistamine 

a) Puhastage haav steriilse 0,9% naatriumkloriidi lahusega või Ringeri lahusega kasutades steriilseid tampoone

b)kuivatage haava ümbruse nahk

4.2 Sideme asetamine 

a) valige sobiva suurusega Askina® Foam, mis kataks haava pinna täielikult ja ulatuks 2-3 mm üle haava servade.

b) Asetage Askina® Foam imav pind haava suunas ja läikiv polüuretaankilega pool väljapoole ning fikseerige sobiva

sekundaarse sidemega nt. fikseerimis- või kompressioonside. 

c) Venoossete haavandite puhul võib kompressioonravi kasutada koos Askina® Foam raviga, kui arst on nii

määranud.  

4.3. Sidemevahetus 

 Askina® Foam sidet tuleb vahetada, kui side on eksudaadiga küllastatud (keskmiselt 2-3 päeva tagant). Kui 

eksudaati on vähe, võib sideme jätta haava kuni 7 päevaks. Suure eksudaadi hulga korral tuleb sidet vahetada iga 

24 tunni tagant. 

a) Eemaldage õrnalt Askina® Foam.

b) Järgides punktides 4.1 ja 4.2 kirjeldatud protseduuri asetage haavale uus side.

5. ERIMÄRKUSED

Ravi algstaadiumites Askina® Foam sidemega võib haav mõõtmetelt suureneda. See on normaalne ja juhtub 

seetõttu, et haava servadelt eraldub surnud kude, mis annab võimaluse haava paranemiseks. 

Mõõduka ja suure eksudatsiooniga haavade ravis saab Askina® Foam üksnes muuta haavakeskkonna paranemist 

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

on Askina® Foam sidemest abi vähe või üldse mitte ja vajalik on ka üldise kliinilise seisundi ravi. Seetõttu, kui 4-6 

nädala jooksul ravi Askina® Foam sidemega ei ole andnud tulemusi, siis tuleb üldistest haavaravi põhimõtetest 

lähtudes algne diagnoos ja üldine ravi ümber hinnata. 

Askina® Foam sidet vahetatakse nii harva kui võimalik, et vältida granulatsioonikoe traumat ja vähendada 

sagedastest sidemevahetustest tingitud kontaminatsiooni. 

Enne Askina® Foam kasutamist tuleb haavast eemaldada nekrotiseerunud kude. 

5. SÄILITAMINE / STERILISEERIMINE / PAKENDIL OLEVAD SÜMBOLID

Sidemeid tuleb säilitada kaitstuna otsese päikesekiirguse eest toatemperatuuril ja normaalse õhuniiskuse 

tingimustes. Steriilne, juhul kui pakend on kahjustusteta või avamata. 

Steriliseeritud gammakiirgusega  

Ainult ühekordseks kasutamiseks 

Steriilne, kui pakend on avamata või kahjustamata.



Partii number: vt.pakendilt 

 

Tähelepanu, lugege kasutusjuhendit      

 

Kõlblik vt.pakendilt 

 

Tootja     

B.Braun Hospicare Ltd. 

Collooney, Co.Sligo, Ireland. 

 

7. PAKENDID 

Askina® Foam on müügil järgmistes mõõtudes: 

Sideme mõõdud 

5 x 7 cm 

10 x 10 cm 

10 x 20 cm 

15 x 20 cm 

20 x 20 cm 

 

Informatsioon välispakendil: 
Askina® Foam  

Steriilne hüdrofiilne vahtside. 

Hoida kaitstuna kõrgenenud temperatuuri ja niiskuse eest. 

 

Maaletooja:  

B.Braun Medical OÜ 

Kadaka tee 70B 

12618 Tallinn 

Tel: 677 12 00 

e-mail: info@bbraun.ee 

www.bbraun.ee 

www.haav24.ee 
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