ZenSetiv-silikonilaastari halkiolla
Hellävaraiseen kiinnitykseen ja suojaan potilaan parhaaksi

Tuote
ZenSetiv-silikonilaastari halkiolla on itsekiinnittyvä sidos, jota voidaan käyttää
kirurgisen avanteen ympärillä, jossa tarvitaan suojaa erilaisten lääketieteellisten
tarvikkeiden, kuten katetrien, letkujen ja dreenien ympärille. Valmis halkio, tyyny imee
itseensä mahdolliset eritteet. Ei ärsytä ihoa ja on helppo irrottaa. Kaksi kokoa: 7,5 x 7,5 cm sekä 10 x 10 cm.

Käyttökokemuksia:
Olen työskennellyt Peg-hoitajana 15 vuotta, jonka aikana olen käyttänyt potilaillani monenlaisia
haavanhoitosidoksia. Seuraavat kokemukseni ZenSetiv – silikonilaastereista perustuvat yhteensä 50
potilaan hoitotuloksiin.
Neljän viikon kokeilujakson jälkeen ZenSetiv – laastarit osoittautuivat erinomaisiksi Peg-potilaiden hoidossa,
ja mikä tärkeintä, potilaat itse olivat hyvin tyytyväisiä laastareihin. He pitivät erityisesti siitä, että laastarit
ovat helppokäyttöisiä ja tuntuvat hyvältä iholla.
Olen ottanut ZenSetiv – laastarit osaksi päivittäisiä hoitorutiineja kaikille potilailleni. Peg – letkun vaihdon
jälkeen, on letkun juurella käytettävä päivittäin sidosta. Tarkoituksena on estää ihoärsytystä. ZenSetiv silikonilaastarin tyyny imee gastrostoomakanavasta sekä sen ympäriltä tulevat eritteet. Pehmeä
silikonigeeli kiinnittää laastarin iholle välittömästi ja suojaa ihoa.
Päivittäinen ihonhoito: avaa kiinnityslevyn suljin ja irrota levy gastrostoomakanavasta, vedä levyä ylöspäin,
poista vanha sidos, puhdista iho letkun ympäriltä, puhdista levy molemmilta puolilta, laita pegin juureen
uusi ZenSetiv-silikonilaastari, aseta levy takaisin ja vedä letkusta hellävaroen, jotta kevyt jännite
muodostuu, kiinnitä letku levyyn ja sulje letkun kiinnike.
Ihon tulehtuessa, ZenSetiv – laastareiden kanssa on helppo käyttää erityisiä haavanhoidon tuotteita. Olen
käyttänyt erilaisia bakteereja tuhoavia ja superimeviä tuotteita yhdessä ZenSetiv-laastareiden kanssa.
Laastarit pitävät nämä erikoistuotteet erinomaisesti paikoillaan ja näin parantavat niiden tehoa. Ihon
parannuttua, potilaalla voidaan jatkaa pelkän ZenSetiv-silikonilaastarin käyttöä.
Kokemukseni mukaan ZenSetiv – silikonilaastarit ovat:
- helppoja asettaa valmiin halkion ansiosta
- kiinnittyvät nopeasti
- ihoystävällisiä
- imevät eritettä
- parantavat haavanhoitotuotteiden tehoa
- helppoja ja kivuttomia poistaa.
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