
Steriilne, kui pakend on avamata või kahjustamata. 
 

Askina® Sorb 

Alginaadist ja karboksümetüültselluloosist haavaside 

KASUTUSJUHEND 

TOOTE KIRJELDUS 

Askina® Sorb haavasidemed on hästi kehaga sobituvad steriilsed primaarsed haavasidemed, mis on valmistatud 

kaltsiumalginaadist ja hüdrokolloidist (karboksümetüültselluloos ehk CMC). Askina® Sorb imab eksudaati 

vertikaalselt, mistõttu saab sidet haavaraviks ära kasutada peaaegu kogu ulatuses. Side peab ulatuma üksnes 2 mm 

üle haava servade. Alginaat/hüdrokolloidkiud reageerivad haavaeksudaadiga moodustades pehme niiske geeli. See 

geel loob niiske paranemist soodustava keskkonna. Geel võimaldab gaasivahetust haava pinnalt ning aitab kaitsta 

sekundaarse sideme läbiimbumise eest. Askina® Sorb haavasidemed sobivad ideaalselt mõõduka kuni suure 

eksudaadiga pindmistele ja sügavatele haavadele. Kui sidemevahetuse ajal jääb osa geelist haava, siis võib selle 

välja pesta, loputades haava õrnalt 0,9% naatriumkloriidi lahusega. Loputamine ei põhjusta haavale peaaegu mingit 

traumat, kuid tagab valuvaba sidemevahetuse. 

KASUTAMINE 

Askina® Sorb on eriti suure imavusega side, mida võib kasutada erinevatel mõõduka kuni suure eksudaadiga 

vigastustel, seda ka infektsiooni esinemise korral. Askina® Sorb haavasidemeid võib kasutada järgmistel haavadel: 

lamatised, arteriaalsed haavandid, venoossed haavandid, diabeetilised haavandid, doonorpinnad, traumahaavad, 

nahakahjustused. 

VASTUNÄIDUSTUSED 

Askina® Sorb sidet ei tohiks kasutada nahasiirdamise puhul ega kolmanda astme põletustel. 

ETTEVAATUSABINÕUD 

Askina® Sorb sidemest on vähe abi, kui seda kasutatakse väga kuivadel või nekrootilistel haavadel. 

Väikese eksudaadiga haavu ei peeta tavaliselt otstarbekaks ravida Askina® Sorb sidemega, ehkki nad võivad selle all 

rahuldavalt paraneda. Nagu teistegi imavate sidemete puhul esineb aeg-ajalt pärast sidumist lühiajaliselt kerget ja 

enamasti ajutist kiskumistunnet. Askina® Sorb sideme niisutamine 0,9% naatriumkloriidi lahusega vahetult enne 

sideme haavale asetamist aitab seda ebamugavustunnet vältida. 

Paiksete vahendite nagu antiseptikumide ja antibiootikumide kasutamine koos Askina® Sorb sidemega ei ole 

näidustatud. Seda põhjusel, et mõned neist ainetest võivad omaette kasutamisel esile kutsuda reaktsioone. Seetõttu 

võib nende kasutamine koos Askina® Sorb sidemega vähendada või kahjustada sideme soodsat toimet. Askina® Sorb 

ei ole vastunäidustatud, kui tekib haavainfektsioon. Kui esinevad infektsiooni tunnused, tuleb tarvitusele võtta 

asjakohane ravi. Ravi Askina® Sorb sidemega on soovitav läbi viia meditsiinilise järelevalve all. 

*Kui haavas on anaeroobne infektsioon, ei soovitata kasutada oklusiivset sekundaarset sidet. 

Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud või eelnevalt avatud. 

MILLAL VÕIB ASKINA® SORB SIDET KASUTADA? 

Askina® Sorb on näidustatud mõõduka ja suure eksudaadiga niisketele haavadele. 

HAAVA PARANEMISE EDENEMINE 

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

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

PARANEVAD HAAVAD 

Jätkake ravi Askina® Sorb sidemega kuni haavaeksudaadi hulk väheneb või lakkab. Sel hetkel tuleks hakata 

kasutama mõnd teist sobivamat sidet nt. hüdrokolloidsidet nagu Askina® Biofilm Transparent. 

HAAVAD, MIS EI TAHA PARANEDA 

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

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

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

Askina® Sorb sidemega ei ole 4-6 nädala jooksul tulemusi andnud, tuleb üldistest haavaravi põhimõtetest lähtudes 

algne diagnoos ja kogu ravi ümber hinnata. 

KASUTUSMEETOD 

Askina® Sorb sidet on soovitav kasutada õe või arsti järelevalve all, kasutades aseptilist sidumistehnikat. Askina® 

Sorb sidet on väga lihtne kohale asetada, see ei nõua erioskusi ega –vahendeid. Sidet tuleks harilikult vahetada siis, 

kui kogu haavapinda kattev sideme osa on täielikult geelistunud. Seega sõltub sidemevahetuse sagedus täielikult 

haava seisundist. Suure eksudaadiga või katuga haavad võivad ravi alguses vajada igapäevast sidemevahetust, kuid 

haava paranedes võib sidumiskordade arv väheneda 2 korrale nädalas. Infitseeritud haavadel tuleb sidet vahetada 

vähemalt kord päevas. 

1. ASKINA® SORB SIDEME ESMAKORDNE KASUTAMINE. 

a) Puhastage haav steriilse 0,9% naatriumkloriidi lahusega. 



b) Kuivatage haavaümbruse nahk. 

c) Valige sobivate mõõtmetega Askina® Sorb, mis kataks täielikult haava pinna ja ulatuks vähemalt 2 mm üle 

haava servade. 

d) Asetage Askina® Sorb otse haava pinnale, nii et sideme servad ulatuksid vähemalt 2 mm üle haava 

servade.  

e) Katke side sekundaarse haavapadjaga ja kinnitage sobiva plaastri või sidemega. 

f) Kui kasutate sidet venoossel jalahaavandil, siis võib Askina® Sorb sidemega koos kasutada astmelist 

kompressioonravi, kui arst on selle määranud. 

2. JÄRGNEVAD SIDEMEVAHETUSED 

Askina® Sorb sidet on lihtne eemaldada. See teeb sidemevahetuse mugavaks, ilma et sellega kaasneks traumat 

ning aitab kaasa haava paremale paranemisele. 

a) Eemaldage pealmine side. 

b) Eemaldage geelistunud Askina® Sorb haavast steriilsete pintsettide abil. 

c) Loputage haava 0,9% naatriumkloriidi lahusega, pestes haavast välja võimalikud geeli jäägid. 

Seejärel korrake punktide 1b kuni 1f all kirjeldatud tegevusi. 

SÄILITAMINE / STERILISEERIMINE / SÜMBOLID PAKENDIL 

Säilitage jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5 ˚C ... 25 ˚C  kaitstuna otsese päikesekiirguse eest. 

Steriliseeritud gammakiirgusega. 

Mitte resteriliseerida. 

Ainult ühekordseks kasutamiseks. 

Partii number 

Tootekood 

Tähelepanu, lugege kasutusjuhendit 

Kõlblik kuni: aasta ja kuu 

Tootja 

Steriilne, kui pakend on avamata või kahjustamata. 

Askina® Sorb on müügil järgmistes mõõtudes: 

 6 x 6 cm 

 10 x 10 cm 

 15 x 15 cm 

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. 
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