PICO med Soft Port är ett engångssystem,

utan kanister, som erbjuder portabel, tillgänglig och
kostnadseffektiv sårbehandling med negativt tryck
(NPWT). Aktiv terapi levereras i upp till 7 dagar.

PICO förband
• Utvecklad för att minska risken för tryck1 vilket kan bidra till ökad patientkomfort t ex på
viktutsatta områden såsom sakrum och hälar.
• Förbandet kan kopplas direkt till pumpen eller till den längre slangkoppling som
medföljer, vilket tillåter alternativ till hur patienten bär pumpen.

Soft Port, förbandets uppbyggnad och funktion1,2

Toppfilm med hög
genomsläpplighet
för vattenånga så att
sårvätska avdunstar

Absorberande lager

Adhesivt sårkontaktlager
av silikon
Innovativt luft-lås lager

PICO™ innebär en unik möjlighet att behandla patienter som skulle ha fördel av sårbehandling med
negativt tryck (NPWT) vid öppna sår, postoperativa kirurgiska incisioner och hudtransplantat.
Det kanisterfria PICO systemet består av en pump, liten nog att hållas i din hand, kopplad till ett
innovativt förband som levererar effektivt negativt tryck, med 80 mmHg, (nominell) och hanterar
sårvätskan bort från såret.1,2
PICO Indikationer

Appliceringsguide

PICO kan användas till olika typer av sår såsom kroniska
svårläkta sår, akuta sår, traumatiska sår, sub-akuta och
kirurgiska sår, delhudsbrännskador, sår såsom fotsår hos
diabetiker och trycksår, lambåer och hudtransplantat,
postoperativa kirurgiska incisioner.

1. Rengör och förbered såret enligt lokala riktlinjer.

Applicera
2. Avlägsna den mittersta fliken och placera förbandet centralt över
såret. Porten ska vara placerad överst från såret.
3. Avlägsna de andra två flikarna och släta ut förbandet runt om såret
för att undvika veckbildning.

Kontraindikationer
Användning av PICO är kontraindicerad vid förekomst av
nekrotisk vävnad där sårskorpa förekommer; malignitet i
sårbädden eller i sårkanterna(med undantag vid palliativ
behandling för att förbättra livskvalitet); tidigare bekräftad och
obehandlad osteomyelit; icke-enterala och odiagnostiserade
fistlar; exponerade artärer, vener, nerver eller exponerade
anastomos-områden, akut luftvägs-aspiration, pleural-,
mediastinal- eller bröskorgsdränage, kirurgisk dränering.

Tryck

4. Placera batterierna i pumpen
5. Koppla samman förbandet med pumpen genom att skruva ihop
slangkopplingarna.

PICO sårfyllnadsmaterial och kontaktlager
PICO är kompatibel med standard NPWT gasväv och
skum där det är kliniskt lämpligt - t ex i kavitetssår. När
sårfyllnadsmaterial används ska byte av förband och
fyllnadsmaterial ske 2 till 3 gånger per vecka, baserat på lokala
riktlinjer och tillverkarens instruktioner.

6. Tryck på den orange knappen för att starta appliceringen av negativt
tryck. Den gröna lampan kommer att börja blinka (indikerar att
systemet är OK).

PICO kan användas över ett icke vidhäftande lager, vid behov,
t ex över ett hudtransplantat.
Vid infekterade sår eller sår med risk för infektion kan
Acticoat Flex antimikrobiellt förband användas under PICO.

Starta

Beställningsinformation

7. Applicera fixeringsremsorna över de fyra sidorna av förbandet.
8. Pumpen har en livslängd på 7 dagar och förbandet kan lämnas på
plats upp till 7 dagar beroende på mängden sårvätska.

Artikelnummer

Beskrivning

Storlek

66801358

PICO

10cm x 20cm

1

66801359

PICO

10cm x 30cm

1

66801360

PICO

10cm x 40cm

1

66801361

PICO

15cm x 15cm

1

66801362

PICO

15cm x 20cm

1

Guide för förbandsbyten

66801363

PICO

15cm x 30cm

1

A

66801364

PICO

20cm x 20cm

1

66801365*

PICO

25cm x 25cm

1

66801356

PICO Multisite Small

15cm x 20cm

1

66801357

PICO Multisite Large

20cm x 25cm

1

66801553

PICO Single

10cm x 20cm

1

66801554

PICO Single

10cm x 30cm

1

66801555

PICO Single

10cm x 40cm

1

66801556

PICO Single

15cm x 15cm

1

66801557

PICO Single

20cm x 20cm

1

Referenser
1. Smith & Nephew data on file DS/14/065/R (in-vitro).
2. Smith & Nephew data on file DS/11/037/R2 (in-vitro).

Antal

9. När ett sårfyllnadsmaterial används ska fyllnadsmaterialet och PICO
förbandet bytas 2-3 gånger per vecka.

Förbandet är korrekt
placerat och det är
acceptabelt att låta
det sitta kvar på plats.
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