Veilige insteekopeningen

ACTICOAT™ Site, voor veilige insteekopeningen
Gebruiksaanwijzing

ACTICOAT Site is een antimicrobieel absorberend kompres dat uit 3 lagen bestaat:
Een Nanokristallijn zilverhoudende polyurethaan wondcontactlaag
• Een witte polyurethaan foamlaag
• Een blauwe waterdichte polyurethaan folielaag
Het kompres biedt een effectieve antimicrobiële barrière tegen microbiële
contaminatie en beschermt de insteekopening snel (binnen 30 min.) en
langdurig (7 dagen lang) tegen binnendringende ziekteverwekkende microorganismen. Nanokristallijn zilver is ook effectief tegen al in de wond aanwezige
micro-organismen.
•

Indien nodig kan de huid rondom de wond conform plaatselijk
geldend protocol gereinigd worden. Gebruik geen zoutoplossing.
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Indicaties
ACTICOAT Site kan gebruikt worden bij insteekopeningen, catheters en centrale lijnen, tevens biedt
het bescherming tegen infectie bij gebruik van
pennen zoals externe fixateurs (botbreuken).
ACTICOAT Site kan tot 7 dagen lang blijven zitten.
ACTICOAT Site kan gebruikt worden bij geïnfecteerde insteekopeningen. In dit
geval dient de infectie conform het lokale klinische protocol behandeld te worden.

1. Haal

ACTICOAT Site aseptisch uit de verpakking. Het kompres
niet bevochtigen voor gebruik.

2. Breng

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor zilver
Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor polyurethaan
• Niet gebruiken bij patiënten die een MRI (Magnetic Resonance Imaging) onderzoek ondergaan
•
•

Voorzorgsmaatregelen
Uitsluitend voor uitwendig gebruik
ACTICOAT Site niet gebruiken in combinatie met producten op oliebasis, zoals
bijvoorbeeld vaseline
• ACTICOAT Site is mogelijk niet compatibel met lokale antimicrobiële producten,
hiervoor zijn nog geen specifieke testen uitgevoerd
• ACTICOAT Site niet gebruiken in combinatie met oxiderende oplossingen
(bijvoorbeeld Eusol) aangezien dergelijke stoffen het absorberende polyurethaan
bestanddeel van het kompres kunnen afbreken
• Vermijd contact met electrodes of geleidende gels gedurende elektronische
metingen, bv. EEG’s en ECG’s
• Voor toepassen van bestralingstherapie, dient ACTICOAT Site verwijderd te
worden. Na behandeling kan een nieuw kompres aangebracht worden
• Indien roodheid of gevoeligheid van de huid optreedt, stop dan met het gebruik
• Bij het aanbrengen kan tijdelijk pijn ervaren worden. Dit kan geminimaliseerd
worden door zorgvuldig de volgende aanbrenginstructies te volgen. Indien de
pijn continu aanhoudt na het aanbrengen, verwijder dan het kompres en stop
met het gebruik

ACTICOAT Site aseptisch rond de insteekopening aan,
zodat ACTICOAT Site het gebruikte materiaal compleet omringt.
Zorg ervoor dat de zilveren laag goed contact maakt met de
insteekopening en de blauwe zijde van het kompres dient van
de huid afgekeerd te zijn.
• Zorg ervoor dat de inkeping zich naast of onder het
ingebrachte materiaal bevindt.
• Zorg ervoor dat de randen van de inkeping tegen elkaar vallen
zodat het kompres goed contact maakt met de omliggende
huid.

•

Nanokristallijn Zilver is een gepatenteerde technologie van NUCRYST Pharmaceuticals Corp.
SILCRYST is een handelsmerk van NUCRYST Pharmaceuticals Corp., gebruikt in licentie.
™ Handelsmerken van Smith & Nephew

†
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3.Fixeer

het kompres met een secundair fixatiekompres zoals
bijv. IV3000™.

4. Het

kompres kan tot 7 dagen lang blijven zitten. Indien wondvocht doorlekt, dient het kompres eerder vervangen te worden.
Indien het kompres zich aan de insteekopening hecht,
bevochtig of week het kompres dan los om ervoor te zorgen
dat de insteekopening niet beschadigd raakt.

NB
Uitsluitend één kompres gebruiken per insteekopening
• ACTICOAT Site kan tijdelijke verkleuring van de omliggende
huid veroorzaken
•
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