
 

 

 

Askina® Trachea 

Pakendi infoleht 

1. TOOTE KIRJELDUS 

 Askina® Trachea on steriilne hüdrofiilne vahtside, mis koosneb haavapinnaga kontaktis olevast suure 

imamisvõimega ja veeauru läbilaskvast polüuretaanvahtkihist ning vett ja baktereid mitteläbilaskvast 

polüuretaankilest valmistatud väliskihist. 

Ringikujuline ava sidemes lubab sidet sobitada hästi ümber trahheostoomi toru või mõne muu dreeni või stoomi. 

2.NÄIDUSTUSED 

Imav vahtside, ringikujulise ava ja sisselõikega on mõeldud kasutamiseks trahheostoomi või muude torude, 

voolikute, dreenide ja stoomide sisenemiskohtade ümber. 

3.VASTUNÄIDUSTUSED / OHUTUSALANE TEAVE 

Askina® Trachea on vastunäidustatud: 

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

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

Askina® Trachea on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. 

Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud või avatud. 

4. KASUTUSJUHEND 

Askina® Trachea sidet on lihtne kasutada ja see ei nõua erioskusi või –vahendeid. Ravi algul võib olla vajalik sideme 

igapäevane vahetus. Sideme võib peale jätta kuni 7 päevaks, kuni side on eksudaadiga täitunud. 

4.1 Naha ettevalmistamine 

a) Puhastage ja kuivatage trahheostoomi toru ümbrus vastavalt tavalistele protseduuridele.  

4.2 Sideme kasutamine 

a) Asetage side trahheostoomi toru ümber kasutades sidemes olevat sisselõiget nii, et vahtkiht (ilma kirjadeta külg) 

oleks otse vastu haavapinda ning fikseerige sobiva sekundaarse sidemega nt. fikseerimisside nagu Askina Derm. 

4.3 Sidemevahetus 

a) Askina® Trachea tuleb vahetada kohe, kui side on eksudaadiga küllastatud. Kui eksudaati on vähe, võib side jääda 

paigale kuni 7 päevaks. Kui ilmneb leke, tuleb side otsekohe välja vahetada.  

b) Eemaldage õrnalt fikseeriv side ja võtke Askina® Trachea haavalt ära. 

c)Järgige punktides 4.1a ja 4.2a toodud protseduure, et asetada peale uus side. 

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. 

 

 Asetada haavale nii, et ilma kirjadeta sideme pool jääb vastu haava. 

 

Steriliseeritud gammakiirgusega    

 

Ainult ühekordseks kasutamiseks    

 

Partii number: vt.pakendilt 

Tähelepanu, lugege kasutusjuhendit     

 

Kõlblik kuni: vt.pakendilt 

 

Tootja     

 

7. PAKENDID        

Askina® Trachea on müügil mõõdus 9,5 x 8,5 cm. 

Informatsioon välispakendil: 

Askina® Trachea 

Steriilne hüdrofiilne vahtside trahheostoomi ümber. 

 

Tootja:  

B.Braun Hospicare Ltd. 

Collooney, Co.Sligo, Ireland. 

 

 

Infoleht on viimati läbi vaadatud oktoobris 2012 

 

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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