
Haavaravitooted. B.Braun.
Right. From the start.
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Maailmas on miljoneid inimesi, kes kannatavad raskesti parane-

vate krooniliste haavandite käes. Elukvaliteet langeb, patsiendid 

tunnevad valu, mis kestab kuid ja vajavad pikaajalist hoolitsust 

ning ravi. Kõige enam soovivad krooniliste haavanditega patsi-

endid ja nende hooldajad seda, et haavad paraneksid kiiresti ja 

paranemine oleks püsiv.

Ravitulemus sõltub haava bakterikoormusest, õigest haavapõhja 

puhastusest, sobiva haavasideme valikust, arsti ja haavaõe koge-

mustest ning loomulikult patsiendi üldseisundist ja kaasuvatest 

haigustest.

Haava paranemist aeglustavad või peatavad selle täiesti haava-

katt, mäda, nekrootiline kude, detriit ja bakteriaalne biofilm, eriti 

just viimane. Haavapõhja puhastus kiirendab haava paranemist.

B.Braun on välja töötanud haavaravitoodete sarja, kus leiduvad 

sobivad vahendid igale haava tüübile ja igale haava paranemise 

faasile. Innovaatilised preparaadid nagu Prontosan® eemaldavad 

bakteriaalse biofilmi tõhusalt ja kiiresti ja neid kõiki võib kasu-

tada koos kaasaegsete Askina haavasidemetega, mis toetavad 

kudede regeneratsiooni ja haava paranemist.

See kataloog aitab Teil leida konkreetsele patsiendile ja tema 

haava tüübile sobiva ravi, õpetades haava ravima nii, et see 

toimuks algusest peale õigesti.

Right. From the start.
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Haavade ravi ja haavaravivahendite valiku juhised

* NB! Perifeersest arterite haigusest tingitud haavandi niisutamine on vastunäidustatud!

Haavandi 
profülaktika

Epiteliseeruv haav

Granuleeruv haav

Märg fibrinoosse 
katuga haav

Musta 
nekrootilise 
koega haav
(mitteisheemiline)* 

Infitseeritud haav

Granuleeruv ja 
epiteliseeruv haav

Fibrinoosse 
katu ja osalise 
granulatsiooniga 
haav 

Kuiv fibrinoosse 
katuga haav 

Haava 
paranemisfaas

puudub

puudub

mõõdukas

mõõdukas 
või suur 

väike

mõõdukas 
või suur 

väike

mõõdukas 
või suur 

väike

Haavaümbruse naha 
kaitsmine. Matseratsiooni 
vältimine.

Epiteliseerumise 
soodustamine.

Eksudaadi imamine. Granu-
latsiooni soodustamine.

Fibrinoosse katu eemalda-
mine. Eksudaadi imamine.

Kuiva nekroosi 
eemaldamine.

Bakterikoormuse vähenda-
mine. Eksudaadi imamine. 
Lõhna kõrvaldamine.

Vähese järelejäänud eksu-
daadi imamine, epitelisee-
rumise soodustamine.

Fibrinoosse katu eemalda-
mine. Eksudaadi imamine. 
Granulatsiooni soodusta-
mine.

Fibrinoosse katu eemalda-
mine. Haavainfektsiooni 
ärahoidmine.

Ravi eesmärkEksudaadi 
hulk

Õrna või kahjustatud piirkonna kaitsmine.

Uue koe kaitsmine.

Haava puhastamine, niiske keskkonna säilita-
mine, värske granulatsioonkoe ja ümbritseva 
naha kaitsmine.

Vajadusel mehaaniline või kirurgiline haava-
põhja puhastus. Niiske keskkonna hoidmine 
autolüütilise haavapuhastuse toetamiseks.

Nekrootilise koe veeldamine hüdrogeeliga. 
Mehaaniline või kirurgiline haavapõhja 
puhastus.

Haava puhastamine. Bakterite hävitamine ja 
reinfitseerumise vältimine. Niiske keskkonna 
säilitamine.

Haava puhastamine, granulatsioonkoe ja 
ümbritseva naha kaitsmine.

Haava loputamine ja puhastamine. Niiske kesk-
konna säilitamine, värske granulatsioonkoe ja 
ümbritseva naha kaitsmine.

Vajadusel mehaaniline või kirurgiline haava-
põhja puhastus. Haava loputamine ja puhasta-
mine. Niiske paranemiskeskkonna loomine.

Protseduur / tegevus

Vee ja seebiga

-

Prontosan® 
haavaloputuslahus

Prontosan® haavageel 

Prontosan®haavageel X

Haavaantiseptika: 
Braunol®

Haava loputamine 
ja haavapõhja 
puhastus

Askina® Barrier Film (pihustatav lahus)

-

Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

Askina® Foam Cavity    
Askina® Cavity Strips 

Askina® geel 

Askina® Calgitrol® THIN

Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

Askina® Foam Cavity
Askina® Cavity Strips

Askina® geel 

Askina® SilNet

Askina® SilNet
Askina® DresSil

Askina® Foam  
Askina® Heel
Askina® Absorb+

Askina® geel

Askina® Calgitrol® Ag
Askina® Calgitrol® 
pasta

Askina® SilNet
Askina® DresSil

Askina® Foam  
Askina® Heel
Askina® Absorb+

Askina® geel

-

Fikseeriv side või 
teip

Fikseeriv side või 
teip

Askina® SilNet 

Fikseeriv side või 
teip

Fikseeriv side või 
teip

Fikseeriv side või 
teip

Askina® SilNet 

Sekundaarne 
haavaside

1-3 päeva tagant

kuni 7 päeva

1-3 päeva tagant

iga päev

maksimum 3 päeva

iga päev

3-5 päeva tagant

1-3 päeva tagant

1-3 päeva tagant

Sidemevahetuse 
ligikaudne 
sagedusSügav haav

Primaarne haavaside

Pindmine haav
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Ainult puhas haav paraneb
Haava loputamine I Haavapõhja puhastus I 
Haava antiseptika

Termini „haavapõhja puhastus“ („wound bed preparation“) võttis esimesena kasutusele Falanga (2000). 

Selle mõistega tähistatakse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtet, et haavaravi peab toetama organismi sisemisi 

paranemismehhanisme, kasutades paranemise kiirendamiseks kaasaegseid haavaravivahendeid. 

Haavaravi eesmärk on normaalse granulatsioonkoe tekke soodustamine, mille tulemuseks on haava täielik sulgumine. 

Kroonilistes haavades tagavad korraliku haavapõhja puhastuse:

	nekrootilise koe ja katu eemaldamine

	haavapõhja bakteriaalse biokoormuse vähendamine antiseptikumidega

	eksudaadi hulgale vastava sideme kasutamine
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  ••••Prontosan® 

haavaloputuslahus

	Hoiab ära biofilmi tekke haavas ja aitab 
 kõrvaldada tekkinud biofilmi.
	Koostisained polüheksaniid (PHMB) ja 
 undetsüleenamidopropüülbetaiin on madala 
 allergiapotentsiaaliga.
	Võib kasutada koos kõikide haavasidemetega.
	Kasutuskõlblik 8 nädalat pärast avamist.
	Steriilne vesilahus.

Prontosan® 

haavageel 

	Steriilne vedel hüdrogeel.
	Hoiab ära biofilmi tekke haavas ja aitab 
 kõrvaldada tekkinud biofilmi.
	Koostisained polüheksaniid (PHMB) ja 
 undetsüleenamidopropüülbetaiin on madala  
 allergiapotentsiaaliga.
	Võib kasutada koos kõikide haavasidemetega.
	Kasutuskõlblik 8 nädalat pärast avamist.
	Manustamine on valutu.

 ••••••Prontosan®

haavageel X

	Steriilne eriti viskoosne hüdrogeel.
	Hoiab ära biofilmi tekke haavas ja aitab 
 kõrvaldada tekkinud biofilmi.
	Koostisained polüheksaniid (PHMB) ja 
 undetsüleenamidopropüülbetaiin on madala  
 allergiapotentsiaaliga.
	Võib kasutada koos kõikide haavasidemetega.
	Kasutuskõlblik 8 nädalat pärast avamist.
	Manustamine on valutu.

•••••••
Braunol®

	Naha, limaskestade ja haavade antiseptikum  
 vesilahuses.
	Naha antiseptikaks protseduuri- või 
 operatsioonitoas. 
	Kiire toime algus alates 15 sekundist.
	Võib kasutada koos enamiku haavasidemetega  
 valmislahusena või lahjendatuna.

Braunovidon® salv
	Antiseptiline haavasalv.
	Katab haava õhukese kihina.
	Veeldub kehatemperatuuril.
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 Ampull 40 ml x 6 400413

 Pudel 350 ml 400415

Haava loputamine | Haavapõhja puhastus | Haava antiseptika

 Eemaldab biofilmi ja ennetab selle taasteket.

 Hoiab ära haava infitseerumise.

 Kiirendab paranemist.

 Sidemevahetus on valutu.

 Allergiarisk on väike.

 Võib kasutada koos kõikide haavasidemetega.

 Kasutuskõlblik 8 nädalat pärast avamist.

Prontosan® haavaloputuslahus
Haavaloputuslahus akuutsetele, kroonilistele ja põletushaavadele

Prontosan® sisaldab undetsüleenamidopropüübetaiini ja polühek-
saniidi (PHMB). Betaiin kõrvaldab haavakatu ja muudab biofilmi 
antiseptikumile läbitavaks, nii et see jõuab mikroobideni. 

Polüheksaniid on laia toimespektriga antimikroobne aine. Toime-
mehhanismi võib kirjeldada kui mittespetsiifilist elektrostaatilist 
vastasmõju bakteriraku seinaga. Polüheksaniidi molekuli kinnitu-
mine bakteriraku seinale lõhub bakteri bioloogilise struktuuri. 

Näidustused

Prontosan® haavaloputuslahus on sobiv 
vahend haavainfektsiooni ärahoidmiseks 
järgmistel haavadel:

	traumahaavad

	operatsioonihaavad 

	kroonilised haavandid nt venoosne  
 haavand, diabeetiline haavand, lamatis 

	I ja II astme põletushaavad

PRONTOSAN® TAGAB VALUTU 

SIDEMEVAHETUSE

Sidemed on sageli kaetud koorikutega ning kleepuvad 
haava pinnale. Kui neid püütakse eemaldada kuivalt, 
siis võib see haava täiendavalt vigastada ja suurendada 
infektsiooniriski, mis omakorda aeglustab haava   
paranemist. Kui sidet on raske eemaldada, siis  
soovitatakse seda haavast vabastamiseks intensiivselt 
niisutada Prontosan® haavaloputuslahusega. Kui haav 
on kaetud raskesti eemalduva katuga, võib kogu sideme 
põhjalikult lahusega läbi immutada ja hoida seda   
niiskena seni, kuni side eemaldub kergesti.

Enne kasutamist

	Pudeli esmakordseks avamiseks eemaldada pudelikaelal olev valge rõngas,  
 asetada kork tagasi ning keerata see kellaosuti liikumissuunas lõpuni. 

	Seejärel keerata kork uuesti lahti ning pudel ongi avatud.

Eelised

	Kasutusvalmis lahus.

	Kasutamine on mugav ja lihtne.

	Pudeli pigistamisel on lahust hea õigesse kohta suunata.

	Allergiarisk lahuse kasutamisel on väike.

	Soovitav on lahus enne kasutamist soojendada kehatemperatuurini.

	Võib kasutada ka kahjustatud või tundliku naha korral.

	Puudub haava kontaminatsiooni risk. 

	Võib kasutada nii koos harilike kui kaasaegsete (advanced)    
 haavasidemetega.

Harilik haavaloputuslahus 
(vesi, füsioloogiline lahus)

Prontosan®

 Prontosan®   Pakendi suurus        Tootekood

 Koostis:  0,1% polüaminopropüülbiguaniidi (polüheksaniid),     
  0,1% undetsüleenamidopropüülbetaiini (betaiinsurfaktant), vesi.
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 Eemaldab biofilmi ja ennetab selle taasteket. 

 Hoiab ära haava infitseerumise.

 Kiirendab paranemist.

 Sidemevahetus on valutu.

 Allergiarisk on väike.

 Võib kasutada koos kõikide haavasidemetega.

 Kasutuskõlblik 8 nädalat pärast avamist.

Prontosan® haavageel | Prontosan® haavageel X
Haavade ja põletuste puhastamine ning niisutamine. Biofilmi tekke vältimine.

Lahtised nekrootilise koe ja fibrinoosse haavakatu osakesed saab 
eemaldada edukalt Prontosan® haavaloputuslahuse abil, kuid  
selleks, et kõrvaldada raskesti eemalduv katt ja hoida haav  
pikema aja vältel niiskena, annavad parima tulemuse Prontosan® 
haavageel ja Prontosan® haavageel X. 

Millal kasutada tavalist ja millal X geeli?



Haava loputamine | Haavapõhja puhastus | Haava antiseptika

KASUTAMISSOOVITUS

Kõik haavad tuleb esmalt loputada ja puhastada  
Prontosan® haavaloputuslahusega. Prontosan®  
haavageel ja Prontosan® haavageel X jäetakse  
haava kuni järgmise sidumiseni. 

  Pakendi suurus Tootekood

30 ml 

Vedel hüdrogeel

Kõik haavad ja haavandid, aga 

eelistatult väiksemad, sügavamad ja 

uuristega haavad, raskesti 

ligipääsetavad haavad.

Põletushaavad: I ja II aste.

Kui vajatakse väikest geeli kogust.

250 g tuub

Väga viskoosne hüdrogeel

Kõik haavad ja haavandid, aga  

eelistatult suuremad ja pindmised 

haavad (nt lamatised ja 

säärehaavandid). 

Kõik põletushaavad: I, II, III ja IV aste.

Kui vajatakse suurt geeli kogust.

Kui Prontosan® haavageel 30 ml on 

liiga vedel.

 Prontosan® haavageel  Prontosan® haavageel X

Kasutamine

Kahe erineva viskoossusega geeli olemasolu aitab teha sobivaima valiku nii 
suurte ja pindmiste kui sügavate haavade jaoks.

   Suurtele pindadele kanda 3-4 mm paksune kiht viskoosset Prontosan® 
haavageeli X ja katta see sidemega.

	Sügavatesse haavadesse ja uuristesse ning raskesti ligipääsetavatesse   
 haavadesse kanda haavakatule 3-5 mm paksune kiht vedelat   
 Prontosan® haavageeli ja katta see sidemega.

Näidustused

Haavade, haavandite ja põletuste  
puhastamine, niisutamine ja   
dekontaminatsioon.

	traumahaavad

	operatsioonihaavad

	kroonilised haavandid (venoosne   
 haavand, diabeetiline haavand, lamatis)

	põletushaavad

	keemilise põletuse ehk söövituse   
 tagajärjel tekkinud haavad

	kiiritushaavad

Sidemete ja haavapatjade niisutamine.



Prontosan® haavageel

 Prontosan® haavageel 30 ml 400515

 Prontosan® haavageel X 250 g 400508

 Koostis:  0,1% polüaminopropüülbiguaniidi (polüheksaniid)  

  0,1% undetsüleenamidopropüülbetaiini (betaiinsurfaktant), puhastatud vesi,   

  glütserool, hüdroksüetüültselluloos.
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Braunol®
Polüvidoonjodiid
Nahalahus, 75 mg/g

Näidustused 

Ühekordne kasutamine. Naha ja limas-
kestade antiseptika enne meditsiinilisi 
protseduure.

Korduv, ajaliselt piiratud kasutamine. 
Infitseeritud nahakahjustuste (lamatised, 
säärehaavandid, pindmised haavad ja 
põletused, infitseerunud dermatoosid) ravi.

Infitseeritud haavade antiseptiline töötlus.

	traumahaavad

	operatsioonijärgne haavainfektsioon

	kroonilised haavandid (nt arteriaalne  
 haavand, venoosne haavand,   
 diabeetiline haavand, lamatis)

PVP-jood on kaasajal jätkuvalt üks hinnatumaid antiseptikume nii humaan- 
kui veterinaarmeditsiinis. PVP-joodi iseloomustab väga lai antimikroobne 
toimespekter.

Võrreldes vanemat tüüpi joodipreparaatidega on kaasaegsed PVP-joodi 
sisaldavad lahused nagu Braunol® kõrge efektiivsusega ja madala toksili-
susega. Kliinilised uuringud on näidanud, et oma antimikroobselt toimelt 
ületab Braunol® teisi antiseptikume eriti MRSA, seente (fungi) ja viiruste 
puhul ning on valikantiseptikumiks, mis on võimeline hävitama bakterite 
eoseid. 

	 Limaskestade antiseptiline töötlus.

	Põletushaavade antiseptika.

	Kõhrelist komponenti sisaldavate haavade antiseptika.

NB!

		Pruun värvus aitab näha, milline piirkond 
on juba antiseptikumiga töödeldud.

		Antiseptikumil on väga lai toimespekter 
isegi lahjendatud preparaadi puhul.

		Kiire toime algus alates 15 sekundist ja  
kestev toime.

		Standardiseeritud PVP-joodi lahus, mille 
kasutamine on ohutu ja tõhus. 

 Pudel     30 ml 

 Pudel    1000 ml 

 

 

 Toimeaine. 100 g lahust sisaldab: 7,5 g polüvidoonjodiidi, milles on 10% vaba joodi.

 Abiained. Puhastatud vesi, naatriumdivesinikfosfaathüdraat, naatriumjodaat, makrogool 

 laurüüleeter, naatriumhüdroksiid.

 Braunol®    Pakendi suurus  

Haava loputamine I Haavapõhja puhastus I Haava antiseptika

Braunovidon®

Polüvidoonjodiid
Salv, 100 mg/g

NB!

	 Katab haava õhukese kihina tänu   
pehmele konsistentsile.

	 Veeldub kehatemperatuuril.

	 Ei jäta haava ja haavaümbruse nahka 
rasvaseks.

	 Salvi pruun värvus on preparaadile ise-
loomulik omadus. See näitab vaba joodi 
esinemist ning toimivust. Pruuni värvuse  
kadumisel on vajalik salvi uuesti mää-
rida.

Näidustused 

Infitseerunud nahakahjustuste (lamatised, säärehaavandid, pindmised  
haavad ja põletused, infitseerunud dermatoosid) ravi. 

Kasutamine*

	Kahjustatud naha antiseptiline ravi.

	Haavade, haavandite ja põletuste antiseptika.

	Infitseeritud ja superinfitseeritud dermatooside antiseptika.

	Efektiivne MRSA (multiresistentne Staphylococcus aureus) korral.

	Võib kasutada koos kõikide haavasidemetega välja arvatud hõbedat   
 sisaldavad sidemed.

KASUTAMISSOOVITUS

Mugavaim viis salvi aplitseerimiseks on 
ühekordselt kasutatava steriilse spaatli abil.

 Tuub  20 g    

 Tuub 100 g  

 Tuub  250 g  

 

 Toimeaine. 1g salvi sisaldab 100 mg polüvidoonjodiidi, milles on 10% vaba joodi.

 Abiained. Makrogool 400, makrogool 4000, puhastatud vesi. Naatriumvesinikkarbonaat.

* Braunol® ja Braunovidon® on käsimüügiravimid. Ravimi omaduste kokkuvõtet, 

 mis sisaldab täpset infot kliinilise kasutamise kohta, saab vaadata ravimiameti kodulehel

   www.sam.ee.

 Braunovidon®       Pakendi suurus  
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Askina® geel

	 Tuubil on spetsiaalne otsik sügavate haavade ja siinuste 
täitmiseks.

	 Suurepärane niisutusvõime.
	 Kristallselge läbipaistev geel ei sega haava hindamist.
	 Erakordne stabiilsus, püsib hästi haaval pärast  

manustamist.

Vähene eksudaat

Mõõdukas eksudaat

Suur eksudaat

Nekroosi ja haavakatu eemaldamine
Lihtne, tõhus ning valutu
Nekrootilised ja fibrinoossed haavad
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Askina® Absorb+

	 Suur ja kauakestev imamisvõime.
	Hoiab eksudaadi kindlalt sidemes. 
	Sobib kasutamiseks koos kompressioonraviga.
	Haava servad ei matsereeru.
	Pehme ja painduv ka pärast eksudaadiga küllastumist.

••
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Nekrootilised ja fibrinoossed haavad

  Amputatsioonihaav: haavas on fibriin ja nekrootiline kude. Hoolimata 
valuvaigistite kasutamisest on kirurgiline haavapõhja puhastus  
skalpelliga äärmiselt valus.

 Askina® geeli manustatakse paksu kihina amputatsiooniköndile,   
 manustamine on lihtne ja valutu.

 Geel kaetakse läbipaistva polüuretaankilest haavasidemega.

 Pärast 1 nädal kestnud ravi, mis sisaldas kolme Askina® geeli   
 manustamiskorda, oli võimalik must nekroos ja fibriin hõlpsasti   
 eemaldada. Hakkab moodustuma granulatsioonkude.

Juhtumi analüüs Dr.Lazareth, Vascular Medicine Department, St. Joseph Hospital, Paris, France.

Näidustused

Väikese eksudaadi hulgaga, haavakatuga 
või kuiva nekroosiga haavad:

	venoossed haavandid

	lamatised

	diabeetilised haavandid

	traumahaavad

KASUTAMISSOOVITUS

		Askina® geeli tuleb manustada vähemalt 5 mm 
paksuse kihina.

		Askina® geeli võib jätta haavale kahe sidumise   
vaheajal kuni 3 päevaks.

   15 g 001419N

Koostis: puhastatud vesi, glütserool, geelistav aine, akrüülpolümeer.

 Kasutamine on mugav ka ühe käega.

 Geel püsib hästi manustamiskohas paigal.

 Spetsiaalne otsik aitab hästi täita geeliga sügavamaid
 haavu, siinuseid, fistuleid.

 Niisutab hästi: annab 40% oma koostises olevast veest
 haavale.

 Kristallselge ja läbipaistev geel annab võimaluse haava
 olukorda hästi hinnata.

Askina® geel 
Hüdrogeel autolüütiliseks haavapõhja puhastuseks

Askina® geel on läbipaistev ja viskoosne vee baasil valmistatud 
geel. Sõltuvalt haava seisundist niisutab Askina® geel kuiva nek-
roosi ja soodustab sellega haavapõhja puhastumist kuivades haa-
vades või lõhustab ja imab lõhustatud haavakattu ja eksudaati 
seal, kus eksudaadi kogused on väikesed. Askina® geel hoiab alal 
haava loomulikuks paranemiseks vajaliku niiske keskkonna.

Kuidas hüdrogeel toimib?

Hüdrogeelidel on eriline omadus kohanduda vastavalt 
keskkonnale nii, et nad kas niisutavad haava või absor-
beerivad eksudaati.    
Nad aitavad kaasa haavapõhja puhastumisele ja nekroo-
tilise ning fibrinoosse koe ning teiste elutute koeosakeste 
eemaldumisele.
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Askina® geel
B geel (kontrollgeel)

Askina® geel on erakordselt püsiv:
Askina® geel püsis 90° kaldele asetatuna manustamiskohas 18 tundi ilma paigalt  
nihkumata.

Imab endasse 
eksudaati ja 
fibriiniosakesi

Niisutab 
nekrootilist 

kudet

 Askina® geel Tuubi suurus Tootekood
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Näidustused

Mõõduka ja suure haavaeritisega haavad:

	lamatised

	venoossed ja arteriaalsed haavandid

	diabeetilised haavandid

	I ja II astme põletushaavad

	traumahaavad

	onkoloogilised haavad

KASUTAMISSOOVITUS

		Askina® Absorb+ võib kasutada primaarse sidemena 
või asetada teiste sidemete peale seal, kus vajatakse 
väga suurt imamisvõimet. 

		Vajadusel võib väga suurte haavade katmiseks võtta 
mitu sidet ja asetada nad kõrvuti haavale nii, et ser-
vad ulatuksid kergelt üksteise peale.

		Sügavate haavade puhul ärge toppige sidet liiga ti-
hedalt haava sisse, kuna imamisel side kergelt paisub.

 Suur ja kauakestev imamisvõime.

 Hoiab vedeliku kindlalt sidemes 
 (ei teki märja käsna efekti):
 • Sobib kasutamiseks koos kompressioonraviga.
 • Haava servad ei matsereeru.   
 
 Imab pikkamööda, ilma et juba tekkinud geel 
 takistaks imamist.

 Jääb pehmeks ja painduvaks isegi pärast täielikku 
 küllastumist eksudaadiga.

 Ei jää haava pinnale kinni.

 Superimavast materjalist ei eraldu haava sisse osakesi.

Askina® Absorb+
Supersuure imavusega mittekleepuv haavaside

Askina® Absorb+ on ülisuure imavusega haavaside, mis lukustab 
endasse bakterid ning suure koguse haavaeritist.

Side koosneb sisemisest padjakesest, mis on valmistatud tugevast 
vedelikku siduvast polümeerkiust ja välimisest mittekootud ma-
terjalist. 

Sideme kokkupuutel haavaeksudaadiga muudetakse vedelik 
pehmeks geeliks, mis aitab puhastada haavapõhja ja säilitada  
niisket haavaparanemise keskkonda.
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[B. Braun Data on file]

Suure imavusega haavaside 
(teiselt tootjalt)

Askina Absorb+ 
haavaside

Askina® Absorb+                Teine supersuure  
          imavusega haavaside

Eksudaadiga küllastatud haavasidemed

	Paisub küllastudes 

	Kõva, mitteelastne

	Ei paisu küllastudes   
 märkimisväärselt

	Pehme ja elastne

 

 

 

    

Kasutamine: venoosne haavand. 

  Suure eksudaadiga ja turses haav, ümbritsevad koed punetavad.

  Askina® Absorb+ sidet kasutati koos kompressioonraviga. Side imas 
efektiivselt eksudaati ja puhastas haava suurest hulgast haavaeritisest ja 
debris’est.

  Vertikaalne imavus, haava servad ei matsereerunud.

  12 päeva pärast ravi algust oli haava ja haavaümbruse turse märkimis-
väärselt vähenenud ja haav on sulgumas.

Kuidas side toimib?
Sisemise padjakese moodustavad kolmest komponendist koosnevad kiud, mis on liidetud  
ühtseks materjaliks.

  1. Tsellulooskiud eksudaadi hajutamiseks ja lateraalseks vedeliku ärajuhtimiseks.

  2. Superimav kiud ülisuure imavusvõime andmiseks.

  3. Kahekomponentne kiud eksudaadi sidumiseks ja sideme tugevdamiseks.

Imamisprotsess on järk-järguline ja ühtlane, mis võimaldab absorbeerida suuri vedelikukoguseid. 
Ei teki “geeli lukustumise” fenomeni. Kuna side ei sisalda pulbrilist komponenti, ei teki geeli 
moodustumist osakeste ümber, mis blokeeriks edasise imendumise jättes osakeste sisemuse 
kuivaks.

Imamine

Nekrootilised ja fibrinoossed haavad

Askina® Absorb+ Mõõdud Tootekood 

  10 x 10 cm 3331010

  10 x 20 cm 3331210

  20 x 20 cm 3332005
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Pindmine haav

Haavaeksudaadi imamine
Fibrinoossed ja granuleeruvad haavad
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Askina® Foam

	 Suurepärane imamisvõime.
	 Kulutõhus. Võimaldab vähendada sidumiskordade 

arvu.
	 Pehme ja mugav side.
	 Tihendatud sideme servad ei avalda nahale survet. 
	 Ei kleepu haavale.
	 Atraumaatiline valutu sidemevahetus.
	 Eksudaadi imendumise visuaalne kontroll.

Askina® Heel

	 Kasutusvalmis. Ei vaja täiendavat  
fikseerimissidet.

	 Uudne anatoomiline disain, mis katab  
pahkluupiirkonna.

	 Vahtmaterjal vähendab survet nahale  
ennetades lamatiste teket.

	 Kaitseb nahka hästi hõõrdumise ja  
nihkevigastuste eest.

Askina® Foam Sacrum
	 Sideme kuju on spetsiaalselt kohandatud  

ristluupiirkonna haavade sidumiseks.
	 Sobib ka uriinipidamatusega patsientide naha 

kaitseks.

 •••  •

Askina® Trachea
	 Sidemel on sisselõige, et teda oleks hõlbus 

asetada trahheostoomi või dreeni ümber.
	 Võib kasutada ka stoomide ja igasuguste 
 kanüülide sisenemiskohtade naha kaitseks.

•
Askina® Foam Border

	 Lihtne paigaldada. Ei vaja eraldi  
fikseerimissidet.

	 Sobib eriti hästi raskesti seotavatele  
kehapiirkondadele.

	 Fikseerimine on mugav tänu kleepuvale servale.
	 Sideme väliskiht on õhku ja veeauru läbilaskev.
	 Kaitseb hästi hõõrdumise ja nihkevigastuste 

eest.

  ••  •

Askina® Foam Cavity
	 Ribaside sobib kasutamiseks erinevat tüüpi 

sügavates haavades.
	 Suurepärane imamisvõime.
	 Ribasideme eemaldamine on atraumaatiline.

  ••• •

Askina® Cavity Strips
	Lihtne paigaldada.
	Kasutamiseks väikestes siinustes (urgetes) ja  
 kitsa kanaliga haavades.

vähese eksudaadiga

mõõduka eksudaadiga 

suure eksudaadiga

Sügav haav
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Askina® Foam  sideme imamisvõime oli 
teistest testis osalenud vahtsidemetest 
kõige suurem. Kuna Askina® Foam si-
demel on ka parim vedeliku sidemes 
hoidmise võime, siis sobib ta ideaalselt 
kasutamiseks kompressioonsideme all.

 Suurepärane vedeliku imamise võime.

 Kulutõhus. Sidet saab vahetada senisest harvem.

 Tagab niiske haava paranemise keskkonna.

 Ei kleepu haavale. Sidemevahetus on atraumaatiline.

 Visuaalne eksudaadi imamise kontroll.

 Võib kasutada koos kompressioonraviga.

 Askina® Foam Cavity on väga vastupidav, 
 eemaldamine  on kerge, ei jäta haava sideme tükikesi.

Askina® Foam | Askina® Foam Cavity | Askina® Cavity Strips
Hüdrofiilsed polüuretaanvahtsidemed

Askina® Foam 

Mittekleepuv vahtside, mis koosneb 2 kihist:

		pehme hüdrofiilne polüuretaanvahtkiht, mis on hingav ja väga 
suure vedeliku imamise võimega (199 g 100 cm² kohta)

		õhuke läbipaistev ja kaitsev polüuretaanfilmkiht, mis ei lase läbi 
vett ega baktereid, kuid laseb läbi õhku ja veeauru

 Imavus (1 tunni jooksul) 
 Vedeliku sidemes hoidmise võime 
   (24 h) 

 Innovaatiline tootedisain

Askina® Foam sideme eriline avatud kärgjas struktuur tagab 
kiire vertikaalse eksudaadi imamisvõime.   
Puudub granulatsioonkoe sissekasvamise risk. 

Näidustused Askina® Foam sideme kasutamiseks:

mõõduka ja suure eksudaadiga haavad

	I-IV astme lamatis

	venoosne ja arteriaalne haavand

	diabeetiline haavand

	I ja II astme põletus

	traumahaav

Näidustused Askina® Foam Cavity kasutamiseks:

		sügavate õõnsustega haavad suure   
haavaeritise hulgaga

Näidustused Askina® Cavity Strips 

kasutamiseks:

		väikeste õõnsustega haavad mõõduka   
või suure haavaeritise hulgaga

		haavasiinused (urked)

KASUTAMISSOOVITUS 

		Fikseerida Askina Foam sekundaarse sideme, teibi 
või kompressioonsidemega. 

		Askina® Foam sidet võib kasutada ka sekundaarse 
sidemena ülisuure eritisega haavadel kombinatsioo-
nis mõne muu imava sidemega või sekundaarse 
sidemena sügavatel haavadel, millesse on asetatud 
Askina® Foam Cavity ribaside.   

 Askina® Foam sidet kasutati suure eksudatsiooniga lamedal haaval.   
 Eksudaadi imamist on võimalik visuaalselt hinnata.

 Side absorbeerib suure hulga eksudaati, absorptsioon on vertikaalne,  
 ilma haava servade matseratsioonita.

 Askina® Foam ja Askina® Foam Cavity sidemete kombineeritud   
 kasutamine: ribaside asetatakse sügavale suure eritisega haava sisse ja  
 Askina® Foam sidet kasutatakse täiendava imava sidemena.

Askina® Foam Cavity ja Askina® Cavity Strips on valmistatud samast vaht-
materjalist kui Askina® Foam, kuid ilma polüuretaanist pealiskileta. Nende 
eriline kuju, suur imavus ja tugevus muudavad nad ideaalseteks sidemeteks 
sügavate suure eritisega haavade ja väikeste haavaurgete ravis.
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Fibrinoossed ja granuleeruvad haavad

 Askina® Foam    5 cm x 7 xm 7240710

  10 cm x 10 cm 7241010

  10 cm x 20 cm 7241210

  20 cm x 20 cm 7242005

 Askina® Foam Cavity 2,5 cm x 40 cm 7244010

 Askina® Cavity Strips 2,5 cm x 40 cm 7246010

  Mõõdud Tootekood
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Askina® Heel

Imab 14,4 
korda rohkem, 
kui side ise 
kaalub

Imab 11,5 
korda rohkem, 
kui side ise 
kaalub

Imab 8,8 
korda rohkem, 
kui side ise 
kaalub

Vahtside A Vahtside B
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Testis hinnati Askina® Heel 
kannasideme ja kahe teise 
tootja sidemete imavust. Mõõ-
deti vedelikukogust, mida suu-
tis imada 5 x 5 cm suurune side. 

Puudub granulatsioonkoe sis-
sekasvamise risk. 

 Kasutusvalmis side. Ei vaja täiendavat fikseerimist.

 Innovaatiline pahkluud kattev anatoomiline disain.

 Vahtmaterjal vähendab survet ja ennetab 
 lamatiste teket.

 Kaitseb hästi hõõrdumisest ja nihkest tingitud 
 vigastuste eest.

Askina® Heel
Anatoomilise kujuga kannaside

Askina® Heel on anatoomilise kujuga kahekihiline mittekleepuv 
vahtside, mille komplektis on samast materjalist kinnitusriba ja 
kaks isekleepuvat takjakinnitust, mis aitavad sidet fikseerida.

Askina® Heel side on saadaval ka XL suuruses st. 33% suurema 
pinnaga.

  Imamisvõime 
   (g/25cm2 kohta)

  Imamisvõime (korru-
tatud sideme kaaluga)

Askina® Heel kasutamine

  Kinnitused liimida sideme kummalegi poolele.

 Asetada side õrnalt kannale ja fikseerida kinnitusribaga.

 Õigesti asetatud Askina® Heel side – kand on kaetud.

 Kannasideme võib fikseerida ka kompressioonsukaga.

Näidustused

Mõõduka ja suure eritisega osalise või  
täispaksusega kannapiirkonna haavale:

	I-IV astme lamatis

	diabeetiline jalahaavand

	profülaktiliselt operatsiooni ajaks

	I ja II astme põletus

KASUTAMISSOOVITUS

	 Kinnitusriba võib mitmeid kordi avada ja sulgeda, 
et olla veendunud, et side on kindlalt ja mugavalt 
paigas.

	 Haava saab kergesti kontrollida ilma patsiendile 
ebamugavust põhjustamata.

Surve jaotumise kaart 
näitab, et Askina® Heel 
vähendab oluliselt kanna-
piirkonnale langevat survet 
jaotades surve ühtlasemalt

Kaart on loodud nii, et on 
mõõdetud teatud hulk sur-
vepunkte kasutades kanda 
kui aluspinda (psi= surve 
tugevus)

 Vaht vähendab survet ja vähendab lamatiste tekke riski

Side A                           
Keskmine surve=1,3 psi
Maksimaalne surve=1,8 psi

Askina® Heel
Keskmine surve=1,3 psi
Maksimaalne surve=1,6 psi

 

 

Askina® Heel suurepärane imamisvõime 
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Fibrinoossed ja granuleeruvad haavad

 Askina® Heel Pinnalaotus 225 cm2 7240105

 Askina® Heel XL Pinnalaotus 305 cm2 7240210

  Suurus Tootekood
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Fibrinoossed ja granuleeruvad haavad

Askina® Foam Border näidustused

Mõõduka eksudatsiooniga haavad

		lamatis

		venoosne ja arteriaalne haavand

		diabeetiline haavand

		I ja II astme põletus

		traumahaav

Askina® Foam Sacrum näidustused

Mõõduka eksudatsiooniga ristluupiirkonna 
haavad.

 Sobivad eriti hästi raskesti seotavatesse piirkondadesse.

 Suurepärane imamisvõime ja vedeliku sidemesse 
 lukustamise võime.

 Spetsiaalse koostisega liim: kerge peale asetada, 
 eemaldamine on atraumaatiline.

 Väliskiht ei lase läbi vedelikku ega baktereid, 
 kuid laseb läbi õhku ja veeauru.

 Eksudaadi imavust on võimalik silmaga hinnata.

 Kaitseb hästi nihke- ja hõõrdumisvigastuste eest.

 Askina® Foam Border 16 cm x 16 cm / 10 cm x 10 cm 7231610

  16 cm x 26 cm / 10 cm x 20 cm 7236610

  26 x 26 cm / 14 cm x 16 cm 7232605

 Askina® Foam Sacrum 18 cm x 20 cm / 14 cm x 16 cm 7228205

 Askina® Trachea 9,5 cm x 8,5 cm 7248510

KASUTAMISSOOVITUS

Askina® Foam Border 
	 Sidet on lihtne kasutada, sest ta ei vaja täiendavat 

fikseerimist.
	 Ideaalne raskesti seotavate piirkondade jaoks nt 

küünarnukid, põlved, pahkluupiirkond.     
Askina® Foam Sacrum
	 Võib kasutada ka lamatiste ennetamiseks ja  

uriinipidamatusega patsientide naha kaitseks.

Näiteid kasutamise kohta

  Askina® Foam Border raskesti seotava kehaosa sidumiseks –   
traumahaav küünarnuki piirkonnas.

  Askina® Foam Border mõõduka eksudatsiooniga alajäseme haaval.

  Askina® Foam Sacrum ristlupiirkonna lamatishaaval.

Askina® Trachea

Askina® Trachea on  
hüdrofiilne vahtside, mille 
keskel on ava ja avani viib 
sisselõige. Side on mõeldud 
trahheostoomi toru, stoomi, 
dreenide vm. kehasse  
sisestatud meditsiinitarvi-
kute ümbruse naha kaitseks.

  Üldpind / vahtpadja suurus Tootekood

Askina® Foam Border ja Askina® Foam Sacrum on hüdrofiilsed 
vahtsidemed, mille haavale asetatav kiht on valmistatud suure 
imavusega polüuretaanvahust ning väliskiht on polüuretaankilest, 
mis laseb läbi õhku ja veeauru, kuid takistab vedeliku ja bakterite 
läbipääsu. Väliskihi servad ulatuvad üle vahtkihi igast küljest 
moodustades kleepääre.

Askina® Foam Border on nelinurkne kahekihiline vahtside 
eelkõige raskesti seotavas piirkonnas asuvatele haavadele.

Askina® Foam Sacrum on kolmnurkse kujuga ja sobib hästi rist-
luupiirkonna haavade katmiseks. Side sobib ka uriinipidamatusest 
või survest tingitud nahakahjustuste vältimiseks.
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Askina® Foam Border I Askina® Foam Sacrum I Askina® Trachea
Hüdrofiilsed vahtsidemed
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Askina® SilNet

	 Ei kleepu haavale. Kaitseb õrna granulatsioonkude.
	Eemaldamine on atraumaatiline.
	Lubab eksudaadi vertikaalset läbivoolu sidemesse.
	Pehme ja sobitub hästi kehaga.
	Võib kasutada koos lokaalsete ravimite või   
 vaakumteraapiaga.

Askina® DresSil

	Kinnitub kiiresti.
	Suurepärane imamisvõime.
	Kinnitub õrnalt ümbritsevale nahale.
	Eemaldamine on valutu ja atraumaatiline.
	Pehme ja sobitub hästi kehaga.

Askina® DresSil  
Sacrum

	Anatoomiline kuju, mis sobitub ristluupiirkonnaga.
	Hea kaitse lamatiste ja matseratsiooni eest.
	Püsib peal duši all käies.

Askina® DresSil  
Border

		Paigaldamine on lihtne, ei vaja fikseerivat sidet.
	Kleepäär aitab sidet fikseerida.
	Sobitub keha kontuuridega.
	Püsib peal duši all käies.

Lihtne, ohutu ja õrn
Granuleeruvad ja epiteliseeruvad haavad

silikoontehnoloogia

vähese eksudaadiga

mõõduka eksudaadiga

suure eksudaadiga

•

G
ra

nu
le

er
uv

ad
 ja

 
ep

ite
lis

ee
ru

va
d 

ha
av

ad

••••••••

••••••••

•••••



3130

 Eemaldada läbipaistev kaitsekile.

 Asetada Askina® SilNet haava pinnale ja eemaldada õrnalt sinine paber.

 Katta sobiva imava sidemega nagu näiteks Askina® Foam.

 Askina® SilNet toimib nii, et tema võrgutaoline struktuur laseb   
 eksudaadil vertikaalselt liikuda sekundaarsesse imavasse sidemesse   
 ilma matseratsiooniriskita.

Pehme silikoon

Askina® SilNet on valmistatud erilisest pehmest silikoonist, mis tagab  
turvalise ja kindla fikseerimise. Sidemevahetusel ei rebi side kaasa  
epidermise rakke, nagu seda juhtub sageli tavapärase plaastri korral.

Näidustused

	lõikehaavad ja marrastused (abrasioonid)

	nahavigastused

	traumahaavad

	I ja II astme põletused

	nahatransplantaatide fikseerimine

	doonorpinnad

	operatsioonihaavad

	latseratsioonid

KASUTAMISSOOVITUS

Askina® SilNet võrku võib kasutada koos sekundaarse 
sidemega

	Askina® Foam

	Askina® Heel

 Ei kleepu haavale. Kaitseb õrna granulatsioonkude.

 Sidemevahetus on atraumaatiline.

 Pehme ja sobitub hästi kehaga.

 Võib kasutada koos lokaalsete ravimite või 
 vaakumteraapiaga.

 Võimaldab eksudaadi liikumist läbi võrgu sidemesse.

 Hüpoallergeenne materjal.   5 cm x 7,5 cm 5195710

  10 cm x 7,5 cm 5197510

  10 cm x 18 cm 5191810

  20 cm x 30 cm 5192305

Askina® SilNet
Pehme silikooniga haavavõrk

Askina® SilNet on valmistatud mittekootud materjalist, mis on 
mõlemalt poolt kaetud pehme silikooni kihiga. 

Askina® SilNet sidet kasutatakse otse haavapinnal, et kaitsta 
haava ja see kleepub õrnalt ümbritsevale nahale.

Haava pind on sellega kaitstud mehaanilise vigastuse eest  
sidemevahetuse ajal. 

Askina® SilNet sideme kasutamine vähendab granulatsioonkoe 
trauma riski sidemevahetusel.

Harilik meditsiiniline liim Pehme silikoon

 Askina® SilNet Suurus Tootekood
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Granuleeruvad ja epiteliseeruvad haavad
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 Sobitub õrnalt ja kindlalt haavaga.

 Vähendab sidemevahetusel tekkivat traumat.

 Märkimisväärne imamisvõime.

 Lihtne kasutada.

 Sobitub hästi keha kontuuridega ja raskesti seotavate
 piirkondadega.

 Võib asukohta muuta ja lõigata kujult sobivaks.

 Teeb patsiendi enesetunde mugavamaks.

 Hüpoallergeenne materjal.

Askina® DresSil I Askina® DresSil Border I Askina® DresSil Sacrum
Silikoonkattega vahtsidemed

Näidustused

	lamatised

	venoossed haavandid

	arteriaalsed haavandid

	diabeetilised haavandid

	traumahaavad

	operatsioonihaavad

	I ja II astme põletused

	doonorpinnad

	nahavigastused

KASUTAMISSOOVITUS

		Askina® DresSil sidet võib kasutada kompressioon-
sideme all.

		Askina® DresSil sidet võib kasutada nahakahjustuste 
ennetamiseks.

		Askina® DresSil Border sidemega saab patsient käia  
ka duši all.

Askina® DresSil struktuur

1. Väline kaitsev polüuretaankile
Laseb õhku läbi (“hingav”).  
Lukustab sidemesse vedeliku ja bakterid.

2. Niiskust imav vahtkiht
Pehme ja hästi sobituv.  
Suurepärane imamisvõime.

3. Silikoonkiht
Kinnitub turvaliselt haavaümbruse nahale,  
kuid eemaldamine on atraumaatiline. 

Silikoonkiht on perforeeritud, et tagada  
eksudaadi liikumist vahtmaterjalist kihti.







  Epitelisatsioonifaasis haav: õrna koe kaitse ja atraumaatiline  
sidemevahetus.

 Optimaalne eksudaadi imamisvõime.

 Kahe päeva jooksul on haav täielikult epiteliseerunud.

 Haava paranemise kosmeetiline tulemus on äärmiselt hea.

Askina® DresSil Border struktuur on sama kui Askina® DresSil sidemel, kuid 
tal on lisaks 1,5 cm laiune kleepäär, mis aitab teda veelgi paremini  
fikseerida. Sobib eriti hästi kehapiirkondadesse, mille sidumine on keeruline 
või mis on liikuvad nagu põlved, küünarnukid, nahavoldid.

Näiteid kasutamisest

Askina® DresSil Border on saadaval ka spetsiaalselt ristluupiirkonnale 
mõeldud kujuga Askina® DresSil Sacrum nime all.

Askina® DresSil on isekleepuv vahtside, mille haavapoolsel 
küljel on silikoonist kattekiht ja välispind on kaetud veeauru 
läbilaskva veekindla kile ehk filmiga. Side ühendab endas  
vahtsideme imavuse ja silikoonvõrgu pehme kinnituvuse.

Granuleeruvad ja epiteliseeruvad haavad
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 Askina® DresSil 5 cm x 7 cm 5295710

  10 cm x 10 cm 5291010

  15 cm x 15 cm 5291510

  10 cm x 20 cm 5291210

  20 cm x 20 cm 5292005

 Askina® DresSil Border 7,5 cm x 7,5 cm / 4,5 cm x 4,5 cm 5397510

  10 cm x 10 cm / 7 cm x 7 cm 5391010

  15 cm x 15 cm / 12 cm x 12 cm 5391510

 Askina® DresSil Sacrum 16 cm x 17,5 cm / 13 cm x 14,5 cm 5491605

   Mõõdud Tootekood



3534 3534

Antimikroobne toime algab kiiresti ja 
kestab kaua 
Infitseeritud haavad
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Askina® Calgitrol® Ag

	 Kiirelt algav, püsiv ja ühtlane hõbeda vabanemine. 
	 Hõbe ei vaja aktiveerimist, iooniline hõbe on kohe 

toimimisvalmis.
	 Toime kuni 7 päeva.
	 Ei määri püsivalt.
	 Suurepärane eksudaadi imamise võime.

Askina® Calgitrol® 
THIN

	 Kiirelt algav, püsiv ja ühtlane hõbeda vabanemine.
	 Hõbe ei vaja aktiveerimist, iooniline hõbe on kohe 

toimimisvalmis.
	 Toime kuni 7 päeva.
	 Ei määri püsivalt.
	 Sobib eriti sügavatele ja raskesti seotavatele  

haavadele.
	 Võib asetada haava sisse.

vähese eksudaadiga

mõõduka eksudaadiga

suure eksudaadiga
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••••••

••••••

Askina® Calgitrol® 
pasta

	 Sobib eriti hästi otse haavapõhjale kandmiseks.
	 100% iooniline hõbe, lai mikroobidevastane 
 toimespekter (sh. MRSA vastu).
	 Ei vaja aktiveerimist.
	 Säilitab haavas niiske keskkonna.
	 Eemaldub lihtsalt loputamise abil.
	 Ei määri.

••••••
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Hõbedaioonid, mis vabanevad Askina® Calgitrol Ag kasutamisel (ppm) 

Et haavapõhjas tekiks vajalik antibakteriaalne aktiivsus, 
vajatakse 30-40 ppm hõbedaiooni.

Infitseeritud haavad

Kasutamissoovitused

  Kasutada Askina® Calgitrol® Ag sidet lamedal pindmisel haaval.

 Lamedal ebaühtlase pinnaga haaval  Askina® Calgitrol® THIN sidet kasu- 
 tades tuleb see katta imava sekundaarse sidemega (nt.  Askina® Foam).

 Kannapiirkonna haaval Askina® Calgitrol® THIN sidet kasutades võib   
 seda kombineerida Askina® Heel kannasidemega.

 Askina® Calgitrol® THIN sobib ka haavaõõnsustesse asetamiseks.

Näidustused

Infitseeritud või kriitiliselt koloniseeritud 
mõõduka kuni suure haavaeritisega   
haavad:

	 I-IV astme lamatised

	 venoossed ja arteriaalsed haavandid

	 diabeetilised haavandid

	 II astme põletused

	 traumahaavad

	 doonorpinnad

KASUTAMISSOOVITUS

		Asetada side alati nii, et tumehall hõbemaatriks jääb 
haava poole.

		Kinnitada side sobiva fikseerimissidemega.

		Pärast sideme eemaldamist loputada ja puhastada 
haava ja haavaümbrust hoolikalt, et kõrvaldada As-
kina® Calgitrol Ag või Askina® Calgitrol THIN jäägid.

 Efektiivne toime.

 Kasutusvalmis, ei vaja aktiveerimist.

 Hakkab kohe toimima, märkimisväärne bakterite arvu
 vähenemine juba esimese 30 minuti järel.

 Lai toimespekter mikroobidesse kaasa arvatud MRSA.

 Püsiv antimikroobne toime kuni 7 päeva.

 Sideme eemaldamine on atraumaatiline.

 Ei määri püsivalt.

Askina® Calgitrol® Ag I Askina® Calgitrol® THIN 
Hõbealginaadiga haavasidemed

Askina® Calgitrol Ag haavasideme patenteeritud maatriks koosneb 
kaltsium- ja hõbealginaadist, mis sisaldab 10% seotud vett. Kui 
alginaatmaatriks satub kontakti haavaeritisega, siis moodustab ta 
pehme geeli, mis vabastab hõbedaioonid.

Askina® Calgitrol Ag on kaasaegne haavaside, mis ühendab iooni-
lise hõbeda antimikroobse toime kaltsiumalginaadi ja polüuretaan-
vahu suure imamisvõimega.

Askina® Calgitrol THIN on õhuke hõbealginaatmaatriks. See on 
pehme ja sobitub hästi kehakontuuridega, seda võib asetada  
sügavatesse haavadesse või sobitada raskesti seotavatele haavadele. 
Askina® Calgitrol THIN sidet tuleb alati kasutada koos sekundaarse 
imava sidemega nagu näiteks Askina® Foam.

Askina® Calgitrol Ag 
sideme toimemehhanism
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  Mõõdud Tootekood

 Askina® Calgitrol® Ag 10 cm x 10 cm 6211010

  15 cm x 15 cm 6211510

  20 cm x 20 cm 6212010

 Askina® Calgitrol® THIN  10 cm x 10 cm 6201010

  15 cm x 15 cm 6201510

  20 cm x 20 cm 6202010
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Pasta

Vahetu kontakt

Nahk Haavapõhi

2.  Hõbealginaatmaatriksi 
 paisumine ja keemilise sideme 
 dissotsiatsioon.

3. Kindel ja pidev 
 hõbedaioonide 
 eraldumine.

1. Eksudaadi 
 imendumine 
 maatriksisse.
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 Katab hästi ja sobitub haavapõhjaga.

 100% iooniline hõbe, lai mikroobidevastane 
 toimespekter (sh. MRSA vastu).

 Ei vaja aktiveerimist.

 Hõbeda vabanemine on pidev ja kindel, 
 mis tagab pikaajalise antibakteriaalse kaitse.

 Säilitab haavas niiske keskkonna.

 Eemaldub lihtsalt loputamise abil.

 Ei määri.

Askina® Calgitrol® pasta
Hõbealginaatpasta haavadele

Askina® Calgitrol® pasta on kergesti haavadele kantav pasta, mis 
koosneb samast hõbealginaatmaatriksist kui on kasutatud Askina® 
Calgitrol® Ag ja Askina® Calgitrol® THIN sidemetes. Pasta katab 
hästi ja võimaldab vahetut kontakti hõbealginaatmaatriksi ja haa-
vapõhja vahel, mis on eriti tähtis raskesti ligipääsevates haavades 
nagu kanalites ja urgetes, mis esinevad näiteks teise astme põle-
tuste ja diabeetiliste jalahaavandite puhul.

Kui maatriks imab vedelikku, siis alginaatstruktuur muutub pehmemaks ja paisub 
veidi, mis tagab kindla ja ühtlase hõbedaioonide vabanemise haavas.

Kasutamine

  Täita haav üleni Askina® Calgitrol® pastaga     
 (ebakorrapärase kujuga diabeetiline haavand patsiendi vasakul jalal).

  Katta haava pind täielikult. Askina® Calgitrol® pastat on lihtne   
 manustada ja see püsib hästi haavas.

  Katta haav sobiva sekundaarse sidemega.

  Fikseerida side.

Bakterite hävitamise graafikud
Logaritmilised (CFU) reduktsioonitegurid 

Aeg 
(tundides)

 Eschericia coli NCIMB 12416; logaritmiline reduktsioon 3 tunniga 8,6.

 Pseudomonas aeruginosa NCIMB 8626; logaritmiline reduktsioon 3 tunniga 10,2.

 Metitsilliinresistentne Staphylococcus aureus (MRSA, ATTC BAA-44);    
 logaritmiline reduktsioon 3 tunniga 6,4.

CFU=kolooniate moodustumise ühikud                               B. Braun, Reports HOSP283A and HOSP303, 2009

Näidustused

Haavaeritisega osalise kuni täispaksusega 
haavad:

	 I-IV astme lamatised

	 venoossed ja arteriaalsed haavandid

	 neuropaatilised haavandid

	 II astme põletushaavad

Sobib kasutamiseks infitseeritud haavadel 
arsti järelevalve all.

KASUTAMISSOOVITUS

		Enne tarvitamist raputada tuubi.

		Aplitseerida kogu haava pinnale paks kiht pastat.

		Tuubi otsik sobib hästi pasta manustamiseks kanali-
tesse ja väikestesse urgetesse.

		Suurtel pindadel võib pastat laiali määrida kinnasta-
tud käega.

		Lihtsaks ja valutuks eemaldamiseks piisab tavalisest 
loputamisest.

 

 

Infitseeritud haavad
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Askina® Calgitrol® pasta Tuubi suurus Tootekood
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Profülaktika

Askina® Barrier Film
Õhku läbi laskev nahka kaitsev lahus

Näidustused

		Niiskusest või hõõrdumisest tingitud 
nahakahjustuste vältimine.

		Ohustatud naha kaitsmine matserat-
siooni ja marrastuse eest.

		Õrna epitelisatsiooni kaitse vigastuste 
eest.

Askina® Barrier Film on kiiresti kuivav läbipaistev õhku läbi laskev nahka 
kaitsev lahus, mida kasutatakse kahjustatud naha kaitseks eritiste eest,  
samuti plaastritest tingitud trauma või hõõrdevigastuste korral. 

	Kuivab kiiresti (vähem kui 30 sekundi jooksul).

	Läbipaistev: võimaldab visuaalset kontrolli naha seisundi üle.

	Kulutõhus. Kaitse kestab kuni 3 päeva.

	Eemaldamine on lihtne.

	Parandab sidemete ja teipide kinnituvust.

	Ei vähenda inkontinentsipadjakeste efektiivsust.

	Ei halvenda stoomivahendite kinnituvust.

Näiteid kasutamise kohta

KASUTAMISSOOVITUS

		Pudeli pihustit hoida 10-15 cm nahast 
eemal, pihustada ühtlane kiht kaitset va-
java piirkonna nahale.

		Lasta pihustatud lahusel umbes 30 sekun-
dit kuivada, et moodustuks kaitsekile.

  28 ml spreipudel 4002801

  Riskipiirkondade nahk: 
 uriinipidamatusega 
 patsient

  Inkontinentsist tingitud  
 dermatiit koos 
 nahakahjustusega.

 Haavaümbruse naha  
 matseratsioon.
	 	 	 	

 Dreenide sisenemis - 
 kohtade ümbruse nahk.

 Peristomaalse naha kaitse.

 Askina® Barrier Film Pakendi suurus  Tootekood 
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Braunol®

Toimeaine polüvidoonjodiid.

Koostis.    
100 g nahalahust sisaldab: 7,5 g polü-
vidoonjodiidi, milles on 10% vaba joodi, 
keskmise molekulmassiga 40 000.

Abiained.    
Naatriumdivesinikfosfaathüdraat, naat-
riumjodaat, makrogool laurüüleeter, naat-
riumhüdroksiid, puhastatud vesi.

Näidustused.  

Ühekordseks kasutamiseks. Naha ja limas-
kestade antiseptika enne meditsiinilist 
protseduuri.

Korduv, ajaliselt piiratud kasutamine. 
Infitseeritud nahakahjustuste (lamatised, 
säärehaavandid, pindmised haavad ja põ-
letused, infitseerunud dermatoosid) ravi.

Vastunäidustused:   
Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik 
millise abiaine suhtes. Hüpertüreoos või 
mõni teine avalduv kilpnäärmehaigus. 
Herpetiformse dermatiidi sündroom. Enne 

ja pärast radioteraapiat joodiga (ravi lõ-
puni).

Kõrvaltoimed.   
Väga harvadel juhtudel võib esineda naha 
ülitundlikkusreaktsioone nt hilistüüpi 
kontaktallergilised reaktsioonid, mis 
võivad avalduda naha ärrituse, sügeluse, 
põletustunde kujul. Üksikjuhtudel on tea-
tatud ka teiste organite haaratusest. Pika-
ajalisel Braunoli kasutamisel võib suurtelt 
haava- ja põletuspindadelt imenduda 
märkimisväärne kogus joodi. Üksikutel 

juhtudel võib peamiselt eelsoodumusega 
patsientidel kujuneda joodindutseeritud 
hüpertüroidism. Pärast suure koguse po-
lüvidoonjodiidi imendumist (nt põletuste 
ravi korral) on kirjeldatud elektrolüütide 
ja vereseerumi osmolaarsuse häireid, nee-
rufunktsiooni halvenemist ja raskekujulist 
metaboolset atsidoosi.

Teksti läbivaatamise kuupäev 12/2008.

Tootja:   
B.Braun Medical AG CH-6204 Sempach.

Braunovidon® 

Toimeaine polüvidoonjodiid.

Koostis.    
100g salvi sisaldab 100 mg polüvidoon-
jodiidi, milles on 10% vaba joodi. PVP 
keskmine molekulmass on 40 000. 

Abiained.    
Makrogool 400, makrogool 4000, puhas-
tatud vesi, naatriumvesinikkarbonaat.

Näidustused.   
Infitseeritud nahakahjustuste (lamatised, 
säärehaavandid, pindmised haavad ja põ-

letused, infitseerunud dermatoosid) ravi.

Vastunäidustused.   
Ülitundlikkus toimeaine (joodi) või ravimi 
ükskõik millise koostisosa suhtes. Äge või 
hiljutine kilpnäärme haigus, mis on seotud 
joodiga. Struumaga või funktsionaalse au-
tonoomse adenoomiga (peamiselt eakad) 
patsiendid. Enne ja pärast ravi radioak-
tiivse joodiga (kuni täieliku paranemiseni). 
Herpetiformse dermatiidi sündroom. 
Märkus. Vastsündinute ja kuni 6-kuuste 
imikute puhul tuleb kaaluda riski/kasu 
vahekorda: ravist saadavat kasu tuleb hin-
nata võimalike mõjude suhtes imiku kilp-

näärmele. Rasedus ja imetamine. Ravimit 
ei tohi kasutada raseduse esimese kolme 
kuu jooksul. Teisel ja kolmandal trimestril 
ning rinnaga toitmise perioodil 6 kuud 
pärast sünnitust tuleb ravist saadavat kasu 
hinnata võimalike mõjude suhtes loote või 
imiku kilpnäärmele.

Kõrvaltoimed.   
Isegi joodile tundlike patsientide hulgas 
esineb allergilisi reaktsioone väga harva. 
Üksikutel juhtudel võib tundlikel patsien-
tidel esineda paikselt valu, põletus- ja 
kuumatunnet. Preparaadi pikemaajalisel 
kasutamisel või ulatuslikele põletuskah-

justustele aplitseerimisel on üksikjuhtudel 
teatatud vereseerumi elektrolüütide ja 
osmolaarsuse häiretest, metaboolsest 
atsidoosist ja neerupuudulikkusest. Kui 
Braunovidon salvi kasutatakse pikema aja 
jooksul või suurematel pindadel, eelkõige 
põletuspindadel, kilpnäärmehaiguste 
esinemisel ja vastsündinutel, on ravi ajal 
soovitatav jälgida patsiendi kilpnäärme 
funktsiooni.

Teksti läbivaatamise kuupäev 07/2011.

Tootja:    
B.Braun Medical AG CH-6204 Sempach.

Adhesive Remover B.Braun
Liimieemaldaja

Ettevaatusabinõud ja hoiatused

	Mitte pihustada lahtise leegi või   
 hõõguva materjali juuresolekul. 

	Kaitsta päikesevalguse eest, mitte  
 kasutada temperatuuril üle 50°C.   
 Tuleohtlik.

	Vältida preparaadi otsest sissehingamist. 

	Mitte pihustada silmade lähedal, näole  
 või vigastatud nahale. 

Liimieemaldaja on lõhnatu ja nahasõbralik sprei, mis kergendab haava- 
plaastrite, stoomitoodete ja teiste meditsiinitarvikute eemaldamist nahalt. 

	Ei kipita.

	Kuivab kiiresti.

	Pärast kuivamist ei halvenda stoomivahendite või uue plaastri kinnituvust.

Koostis                     

Siloksaanid, süsivesinikpropellandid.

KASUTAMISSOOVITUS

		Pihustada liimieemaldajat plaastri servade 
või eemaldatava vahendi juurde või  
probleemsesse piirkonda ja oodata mõned 
sekundid.

		Eemaldada liim nahalt õrnalt koorivate  
liigutustega, pihustada vajadusel veel  
täiendavalt preparaati, et protsessi  
kergendada.

 Adhesive Remover B.Braun Pakendi suurus  Tootekood

  50 ml spreipudel 4002801 
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