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Ontdek het synergetische effect van negatieve druk  
en Hydrofiber® technologie

Aansluiten Starten
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Draai de connectoren vast 
om het verband aan te 
sluiten op de pomp.

Druk op de blauwe knop 
om de wond behandeling 
met negatieve druk te 
beginnen.

Aanbrengen Afsluiten

Leg het verband over de 
wond met de aansluit poort 
aan de bovenzijde en (waar 
mogelijk) over gezonde 
huid. Voorkom kreukels. 
Plaats zonodig opnieuw.

Plaats de fixatiestrips aan 
alle verbandzijden. Zorg 
voor 1 cm overlap tbv een 
goede afdichting.

Bestelinformatie
 Formaat Aantal  Grootte  Product -
 verband per verpakking verbandkussen code

 16 cm x 16 cm  5  8 cm x 8 cm  421552
 16 cm x 21 cm  5  8 cm x 13 cm  421553
 12 cm x 21 cm  5  4 cm x 13 cm  421554
 12 cm x 31 cm  5  4 cm x 23 cm  421555
 Pomp 1  N/A  421551

Het Avelle systeem kan 
gebruikt worden bij een 
groot aantal wonden.

• Chronische wonden
• Acute wonden
• Traumatische wonden
•  Subacute en dehiscente 

wonden
• Huidflappen en -  
 transplantaties
• Chirurgisch gesloten incisies.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor  
volledige instructie.

Wanneer twee krachten zich bundelen, 
 zijn verbazingwekkende resultaten mogelijk

Negatieve druk, positieve kracht
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NIEUW: het 1e systeem voor 
wondbehandeling met negatieve 

druktherapie incl. Hydrofiber® Technologie

Ontworpen voor flexibiliteit 
en gemak:
•   Geschikt voor gebruik in  

en buiten verschillende 
zorginstellingen

•   Aparte pomp en 
verbandverpakkingen

•  Ondersteunt patiënten 
bij het hervatten van  
het normale leven

NPWT beschikbaar in een 
simpel en discreet systeem:  
• Gebruiksvriendelijk 
• Klein en draagbaar 
• Stil, geen alarm 
• Wegwerpbare pomp met
 30 dagen levensduur†

• Zonder reservoir, geeft  
 discreet profiel
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1   Zachte silicone plakrand1,* houdt verband op zijn plaats.

2   Geweven Hydrofiber® wondcontactlaag gelleert bij 
contact met wondvocht en is ontworpen om verband 
integriteit te behouden tijdens verwijderen.1,*

3   Hydrofiber-kern gelleert bij contact met wondvocht  
en sluit exsudaat en bacterien in. Kanalen in de 
Hydrofiber® kern zijn ontworpen om vocht door het 
verband te laten bewegen en exsudaat in te sluiten.1,*

4   Schuimlaag is ontworpen om negatieve druk over  
het volledige verband te verspreiden.1,*

5  De folielaag zorgt voor een bacteriële en virale   
 barriere, is waterproof en zorgt voor verdamping   
 exsudaat (ondersteunt in exsudaat management   
 capaciteit.).1,*

Zachte silicone plakrand1,*

Eenvoudige 
controlelampjes 
(zonder alarm)

1 gebruiksknop

Unieke Hydrofiber verband technologie, welke NPWT zonder reservoir mogelijk maakt.1,*

* Zoals aangetoond in-vitro 
† Vervangen van de batterijen kan tijdens gebruiksduur pomp nodig zijn.
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