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V1STA

Negatieve druktherapie

RENASYS™ EZ

Negative Pressure Wound Therapy

V1STA & RENASYS™ EZ
systemen voor wondbehandeling met negatieve druk
V1STA & RENASYS EZ zorgen voor eenvoudige, doeltreffende en
flexibele negatieve druktherapie. Ze zijn ontwikkeld om locale
negatieve druktherapie op de wond te geven. V1STA & RENASYS EZ
bestaan uit een console om negatieve druk te genereren en een
assortiment van wondsets om de therapie op het wondbed te creëren.

V1STA
•

Werking
Negatieve druktherapie stimuleert de wondgenezing en werkt via
drie fundamentele acties1:
1. Mechanische krachten - het samentrekken en opvullen van weefsel
en het fysiologisch effect van het oprekken van weefsel.
2. Verwijderen van overtollig exsudaat - afname van oedeem,
veranderde doorbloeding en het wegnemen van remmende factoren
en bacteriën (aanwezig in exsudaat).
3. Behouden van een afgesloten wondomgeving - vochtige
wondomgeving en bescherming tegen infectie.
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BESC

RENASYS™ EZ
•

Voordelen

•

Negatieve druktherapie zorgt voor:
Afname van oedeem dankzij het verwijderen van overtollig wondvocht.
Contractie van de wond, het aanzuigen bevordert de vorming van
granulatieweefsel.
Betere doorbloeding, waarbij een betere bloedtoevoer ter hoogte van
het wondbed ontstaat.
Afname van de bacteriële lading door het exsudaat te verwijderen.
Een barrière tegen contaminatie van buiten af door de gebruikte
wondfolie.
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Omschrijving
V1STA
RENASYS EZ

200

Bestelnummer
66800293
66800059

Chariker-Jeter wondsets
Soort
Flat

Indicatie
Oppervlakkige tot diepe wonden
minimale tot sterke drainage

Channel

Voorzorgsmaatregelen

Wooding-Scott

Ondermijnde wonden en/of fistels
lichte tot matige drainage
Ondiepe wonden en minimale drainage
Diepe wonden en matig tot sterke
drainage
Fistels en wonden met veel sediment

Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen voor patiënten die
hetvolgende zijn of kunnen worden:
krijgen antistollingstherapie of therapie die de stolling belemmert,
die actief bloeden of verzwakte bloedvaten of organen hebben
lijden aan moeilijke wondhemostase
geen behandeling krijgen voor ondervoeding
niet willen meewerken

Het gebruik van V1STA / RENASYS™ EZ is contra-geïndiceerd bij
aanwezigheid van:
onbehandelde osteomyelitis
maligne tumoren (behalve palliatieve zorg)
blootliggende slagaders, aders en organen
necrose met korst
onbehandelde ondervoeding
niet onderzochte fistels
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T 020-6543999
F 020-6532099
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Uitvoering
Small
Medium
Large
Medium

Bestelnummer
66800217
66800219
66800221
66800218

Small
Large

66800216
66800220

Irrigatie

66800212

Extra benodigdheden
Omschrijving
Y-connector

Afmeting

Uitvoering

Gaaskompres op rol (per 5 rollen)

Bestelnummer
66800195
66800391

Afdekfolie (per 10 stuks)

10x12 cm
15x20 cm
20x30 cm

Small
Medium
Large

66800392
66800393
66800394

Canister

250 ml
800 ml

Small
Large

66800299
66800200

V1STA accessoires
Omschrijving
Universele standaard

Bestelnummer
66800191

V1STA draagtas

66800296

1. Malmsjo M et al. The physical properties of gauze and polyurethane open cell foam in
negative pressure wound therapy. Wound Rep Reg 2008 (in press)
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Vast syteem
RENASYS EZ is een robuust systeem met een
oplaadbare batterij met een lange gebruiksduur.
Eenvoudig te bedienen, draaiknop voor het
instellen van de negatieve druk.
Extra alarmen (drain geblokkeerd of canister vol).

Decubitus wonden
Diabetische/neuropatische voetulcera
Veneuze ulcera
Chirurgische dehiscentie
Onderzochte fistels
Traumawonden
Pre-op en post-op bij huidtransplantaten en -flappen

Wondverzorging Nederland
Smith & Nephew B.V.
Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofdorp
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Consoles

Contra-indicaties
•

Draagbaar systeem
V1STA is een klein mobiel en lichtgewicht (1,9 kg)
systeem met een oplaadbare batterij voor
mobiele patiënten.
Het apparaat is bijzonder stil in gebruik.
LCD display geeft de batterijstatus, negatieve
druk en alarmsystemen weer.

T 02 702 29 81
F 02 702 29 04
www.smith-nephew.be/wound

