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Uw arts heeft gekozen 
voor PREVENA™-therapie
VOOR DE BEHANDELING VAN UW 
CHIRURGISCHE INCISIE
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Uw arts heeft het PREVENA™-systeem 
geselecteerd om uw incisie te helpen 
beschermen door:

Het beschermen van uw incisie is 
belangrijk voor uw herstel 
• Een incisie is een insnijding van huid en weefsel

van het lichaam die tijdens een chirurgische
ingreep wordt gemaakt en die wordt gesloten
met behulp van chirurgische hechtingen,
nietjes of een combinatie van deze methoden.

• Incisies genezen zowel aan het huidoppervlak
als daaronder.

• Het verzorgen van uw incisie is een belangrijk
onderdeel waarmee u uw hersteltijd en uw
kwaliteit van leven kunt beïnvloeden.

PREVENA™ Therapie 



VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe lang wordt PREVENA™-therapie op 
mijn incisie toegepast?

• Draag het systeem gedurende de tijd die uw
arts heeft opgedragen. De therapie-unit
wordt na 7 dagen automatisch uitgeschakeld.

Moet mijn incisieverband worden 
vervangen?

• Meestal wordt het wondverband niet
vervangen. Volg de instructies van uw arts.

Wat gebeurt er als het alarm van het 
PREVENA™-systeem afgaat?

• De therapie-unit is voorzien van alarmen die
u kunt zien en horen, om u te waarschuwen
voor mogelijke problemen zoals een lege accu
of een luchtlek. In de meeste gevallen kan het
probleem makkelijk worden opgelost.
Raadpleeg de handleiding voor patiënten van
de PREVENA™-therapie of neem contact op
met uw plaatselijke vertegenwoordiger van KCI.

Waar kan ik meer informatie vinden?
• De handleiding voor patiënten van

uw PREVENA™-therapie bevat meer
veiligheidsinformatie en gegevens over
het gebruik van uw PREVENA™-therapie.



Hoe u de PREVENA™- 
therapie-unit draagt

Deze draagbare unit moet altijd aan staan 
gedurende de tijd die uw arts heeft opgedragen. 
Volg de instructies die worden vermeld in deze 
brochure met betrekking tot slapen en douchen. 
De unit kan worden gedragen onder uw kleding, 
inclusief een draagtas met verstelbare banden 
die u op verschillende manieren kunt dragen.

Op de heup Over de 
schouder

Schuin over 
uw lichaam

OPMERKING: Het PREVENA™-systeem is niet geschikt voor gebruik bij kinderen. 

PREVENA™  
125 THERAPIE-
UNIT EN 
DRAAGTAS



WAT IS PREVENA™-THERAPIE?
PREVENA™-therapie is een draagbaar systeem, 
voor eenmalig gebruik, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van negatieve druk (zoals een vacuüm) 
om uw incisie te beschermen.

Maak kennis met uw PREVENA™-systeem
Het PREVENA™ PEEL & PLACE™-systeem of het 
PREVENA PLUS™-systeem wordt geplaatst na de 
chirurgische ingreep. De systemen van PREVENA™ 
werken op vergelijkbare wijze met slechts een 
paar verschillen.

Uw systeem bevat:

• een therapie-unit die negatieve druk
uitoefent op het wondverband

• een wondverband met een
waterbestendige afdeklaag die wordt
geplaatst over uw incisie

• een verbindingsslang

• een opvangbeker waarmee vocht uit de
incisie wordt opgevangen

• een acculader (de PREVENA PLUS™ 

therapie-unit bevat een oplaadbare
accu)

• een draagtas met verstelbare banden

OPMERKING: Het PREVENA™-systeem kan worden gebruik bij 
verschillende soorten incisies. De grootte en locatie van uw incisie kan 
afwijken van hetgeen wat wordt getoond op de afbeelding hierboven.



PREVENA PLUS™ 125 therapie-unit

HET ONDERHOUDEN VAN UW PREVENA™ THERAPIE-UNIT

Systeem:
Bewaar uw therapie-unit op 
een veilige plaats waar: 

• de slang niet geknikt of
afgeklemd kan raken

• de unit niet van een tafel
kan worden getrokken of op
de vloer kan vallen

Douchen: 
Bij toestemming van uw arts mag u een snelle 
douche nemen. Houd de therapie-unit uit de buurt 
van directe waterstralen. Dompel het wondverband 
niet onder in water. Maak vóór het douchen het 
wondverband los van de therapie-unit. 

1.  Houd de AAN-/UITknop vast totdat de therapie stopt

2.  Sluit de klem op de aansluitingsslang

3.  Koppel de slang los van de therapie-unit

4. Verstoor het wondverband niet tijdens het afdrogen.

Raadpleeg de handleiding voor patiënten van de 
PREVENA PLUS™-therapie voor aanvullende gegevens. 

Accu’s: 
• Deze therapie-unit is voorzien van een

oplaadbare accu en wordt geleverd met een
acculader.

• Neem uw acculader mee als u langere tijden van
huis bent.

• Voor uw gemak kunt u de therapie-unit opladen
terwijl u slaapt.



Uw PREVENA™ therapie-wondverband
Probeer het wondverband niet te verwijderen 
of onder het wondverband te kijken terwijl de 
therapie wordt toegepast.

PREVENA™ 125 therapie-unit

HET ONDERHOUDEN VAN UW PREVENA™ THERAPIE-UNIT

Systeem:
Bewaar uw therapie-unit op 
een veilige plaats waar:

• de slang niet geknikt of
afgeklemd kan raken

• de unit niet van een tafel
kan worden getrokken of op
de vloer kan vallen

Douchen:
Bij toestemming van uw arts mag u een snelle 
douche nemen. Houd de therapie-unit uit de buurt 
van directe waterstralen. Dompel het wondverband 
niet onder in water.

• Verstoor het wondverband niet tijdens
het afdrogen.

Raadpleeg de handleiding voor patiënten van de 
PREVENA™-therapie voor aanvullende gegevens. 

Accu’s: 
• Deze therapie-unit wordt geleverd met drie AA-

batterijen en kan niet worden opgeladen.

• Het wordt aanbevolen dat u extra batterijen
bij de hand hebt. Raadpleeg de handleiding
voor patiënten van de PREVENA™-therapie voor
instructies over het vervangen van uw batterijen
als ze leeg zijn.



OPMERKING: Er zijn specifieke indicaties, contra-indicaties, 
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie 
voor de PREVENA™-therapie. Raadpleeg vóór gebruik de toepasselijke 
gebruiksinstructies in de handleiding voor behandelaars van het 
PREVENA™-systeem.
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Het is belangrijk dat u de mogelijke voordelen 
en risico’s van een specifieke therapie met uw 
arts bespreekt, bij het besluiten of de 
behandeling voor u geschikt is. Raadpleeg uw 
behandelende zorgverlener in geval van 
specifieke vragen en belangrijke informatie 
met betrekking 
tot het gebruik, de veiligheidsinformatie 
en de bedieningsinstructies van het 
PREVENA™-systeem.

Voor productvragen kunt u contact opnemen 
met de klantenservice van GD Medical 
(distributeur van KCI producten) via 
telefoonnummer: 040- 3031 099

Voor medische vragen graag contact 
opnemen met uw behandelaar.




