
  

 
www.medfanet.fi  Medfanet Oy 
asiakaspalvelu@medfanet.fi  Suomalaistentie 7 
+358 10 328 0260  02270 Espoo 

 

ZenZipp – haavanhoitopussit runsaasti erittäville haavoille 
 

Kaikki tarvittava samassa pussissa  – optimaaliseen haavan hoitoon 

Hoitajien, potilaiden ja asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kehitetty ainutlaatuinen ja käytännöllinen 

haavanhoitopussi ZenZipp on täynnä ominaisuuksia.  

Voidaan käyttää jopa seitsemän (7) päivää, vähentäen sidoksen vaihdon aiheuttamaa epämukavuutta 

potilaalle ja säästäen myös aikaa ja kustannuksia. Joustava ja ihoystävällinen hydrokolloidi tarttuu nopeasti 

ihoon, helppo leikata muotoon ja kestää hyvin haavan eritteet. Sulkee hajuja sisäänsä. Laaja valikoima 

kokoja, joista löytyy sopiva kaikenlaisille haavoille.  

Läpinäkyvästä sidoksesta on kätevä tarkastaa haavan tilanne ja koko pussin mittainen vetoketju tarjoaa 

hoitajalle ongelmattoman pääsyn haavaan ja tilaa työskennellä. Vetoketju on helppo avata ja sulkea. Hanan 

avulla pussin tyhjennys sujuu tehokkaasti – isokokoisessa jopa kolme hanaa eri puolilla sidosta, jolloin se 

voidaan asettaa miten päin vaan. Ylimääräiset hanat voidaan kätevästi leikata pois tarvittaessa.  

  



 

 

ZenZipp – haavanhoitojärjestelmän edut 
 

Pitkäkestoinen käyttö on miellyttävää potilaalle 

Joustava hydrokolloidi kiinnittyy tiiviisti iholle ja on vuotovapaa. Pysyy iholla jopa 

seitsemän päivää, vähentäen sidoksen vaihdon aiheuttamaa epämukavuutta 

potilaalle. Tämä säästää myös aikaa ja kustannuksia. 

Läpinäkyvä työskentelypaneeli antaa hyvän näkyvyyden haavaan  

Suuri, läpinäkyvä paneeli antaa hyvän näkyvyyden haavaan ja integroitu sekä 

tiivis, koko pussin mittainen vetoketju tarjoaa hyvän työskentelytilan 

haavanhoitoon.  

Tarranauhat ja iso vetoketju vapauttavat kädet työskentelyyn 

Isommissa pussikoossa (neljä suurinta) on tarranauhat, joiden avulla pussi pysyy 

auki erikseen siitä pitelemättä. Näin molemmat kädet jäävät vapaiksi 

työskentelyä varten.  

Muotoon leikattava hydrokolloidi kiinnittyy hyvin iholle ja joustaa  
Pehmeä ja hengittävä hydrokolloidi tarjoaa optimaalisen tarttuvuuden ja 

joustavuuden. Miellyttävä ja hellävarainen iholle. Voidaan leikata haluttuun 

muotoon, pusseissa myös valmiit leikkuuviivat.  

Ainutlaatuinen integroitu venttiili  
Venttiilistä voidaan päästää ilmaa haavanhoitopussiin, estäen pussin pinnan 

koskettamasta haavaa. Korkillisesta venttiilistä voidaan myös annostella 

haavanhoitoaineita tai halutessaan ottaa myös näytteitä.  

Monitoimiset hanat eri puolilla pussia  

Pusseissa on hanat, joiden avulla eritteet ja nesteet voidaan valuttaa ulos, 

suunniteltu erityisesti paljon erittäville haavoille.  Pehmeä hana on kätevä liittää 

poistoletkuun ilman sovittimia. Isojen pussien kolme hanaa eri puolilla pussia 

tarjoavat liikkumatilaa pussin asettamiseen, se voidaan laittaa miten päin vain, 

sillä aina yksi hana on alassuin helppoa tyhjentämistä varten.  

Hanat voidaan myös leikata irti tarvittaessa, ja tällöin pussista voidaan valuttaa 

esim. paksummat eritteet isosta suuaukosta ja sulkea ne taitettavalla 

tarrakiinnityksellä tiiviiksi.  

  

 

 

 

 



 

 

 

Tuotetiedot ZenZipp – haavanhoitopussit 
Sopiva koko jokaiselle haavalle, kaikissa tuotteissa venttiili ja hana, koko XS ilman vetoketjua 

  
Tuotekoodi / REF Koko Vetoketju  

Leikkuuala 

(mm) 

Pakkaus 

-koko 

 

ZZ050030N Extra Small XS   50x30 

10 

 

ZZ110075 Small S ✓  110x75 

10 

 

ZZ110110 Small Square SQ ✓  110x110 

5 

 

ZZ170120 Medium M ✓  170x120 3 

ZZ220170 Medium Plus MP  ✓  220x170 3 

ZZ270190 Large L ✓  270x190 3 

ZZ390240 Extra Large XL ✓  390x240 3 
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