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HOIDON ALOITTAMINEN

1.  Hoitoa aloitettaessa puhdista haava huolellisesti mahdollisista muiden  
     tuotteiden jäämistä.

2.  Leikkaa valitusta sidoksesta oikean kokoinen kappale, 1 - 2 cm haavaa  
suurempi.  

3. Mikäli haavaeritys on niukkaa tai haavapohja on kuiva, laita sidoksen  
 keskiosaan muutama tippa juomakelpoista vettä, keittosuolaliuosta tai  
 aquaa. Sidos vaatii kosteutta aktivoituakseen. Erittävissä haavoissa kostutusta  
 ei tarvita. 
 
4.   Aseta PolyMem -sidokset aina tekstipuoli (polyuretaanifilmi) ulospäin haavalta. 

5.  Kiinnitä sidos tilanteeseen sopivalla tavalla: ihoteipillä, sideharsolla,  
haavakalvolla tai putkisidoksella. PolyMem valikoimasta löytyy myös  
muotoiltuja, kiinnityskalvon omaavia sidoksia. 

 
KONTRAINDIKAATIOT
• III˚ palovammat
• Allergia tuotteen jollekin aineosalle
• Yhteiskäyttö hypokloriittiliuosten kanssa

 
INDIKAATIOT 
• Painehaavat I-IV   • I-II˚ palovammat   
• Säärihaavat  • Kirurgiset haavat
• Diabeettiset haavat • Ihorikot
• Ihonotto- ja siirtokohdat     • Rakot

PolyMem -sidokset

 KONTRAINDIKAATIOT 
•  Allergia tuotteen jollekin aineosalle esim. hopealle

 INDIKAATIOT 
• Infektoituneet haavat

PolyMem Silver -sidokset

PolyMem® PolyMem®
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SIDOKSEN VAIHTAMINEN

1.    PolyMem ja PolyMem Silver -sidokset vaihdetaan, kun haavaerite on 
värjännyt sidoksen pinta-alasta on n. 75 %. Värimuutoksesta on helppo 
tarkkailla ja määritellä sidoksen vaihdon tarve. Sidos saa olla haavalla 
enintään 7 vrk. 

 PolyMax ja PolyMax Silver -sidokset ovat jopa 60 % imukykyisempiä  
 versioita PolyMem-sidoksista. Sopivat erinomaisesti voimakkaasti erit- 
 täville haavoille. Taustakalvo haihduttaa tehokkaasti kosteutta sidoksesta.

 Palovammoissa, diabeetikoilla sekä potilailla, joiden immuunisuoja on  
 heikentynyt, PolyMem -sidoksen vaihtovälisuositus on 1 x vrk.  Myös   
 infektoituneen haavan hoidon alkuvaiheessa PolyMem Silver -sidoksen  
 vaihtoväli on 1 x vrk. 
 HUOM! PolyMem -sidokset lisäävät erityksen määrää ensimmäisinä   
 hoitopäivinä glyseriinin hydroskooppisen vaikutuksen vuoksi.

2. Haavaa ei tarvitse välttämättä huuhdella tai puhdistaa mekaanisesti  
 sidosvaihtojen yhteydessä, koska kaikissa PolyMem -sidoksissa on  
 puhdistava ja kostuttava aineosa. 

3.  Tarkasta haavapohja ja ympäröivän ihon kunto ja aseta uusi PolyMem 
-sidos haavalle. Vertaa haavan kokoa ja eritystä aikaisempaan ennen kuin 
leikkaat uuden sidoksen. Ympäröivää ihoa voi tarvittaessa perusrasvata 
ja/tai suojata esim. Medihoney Barrier Creamilla tai Medihoney Derma 
Creamilla.  

4.  Sidosta ei tarvitse poistaa suihkun ajaksi (ellei vaihto muuten ajan- 
kohtainen), vaan sen voi suojata kastumiselta esim. haavakalvolla.

   • Säilyttäminen: Kuivassa ja huonelämmössä, alle +25 °C, valolta  
 suojattuna. 

 

PolyMem® PolyMem®
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HUOM! PolyWic -sidos vaatii päälleen suojaavan pintahaavasidoksen. 

HUOM! PolyWic Silver -sidoksessa oleva pienhiukkasista hopeaa on lukittuna  
sidokseen. Hopea ei vapaudu haavapinnalle eikä sidos värjää ihoa.  
Haavan infektion parantuessa siirry käyttämään PolyWic onkalo-/ syvähaavasidosta.

 
KÄYTTÖOHJE:

1.  Hoitoa aloitettaessa puhdista haava huolellisesti mahdollisista muiden  
     tuotteiden jäämistä.

2.  Valitse haavaa hieman pienempi sidos. Sidokselle pitää jäädä pieni  
     turpoamisvara sivusuuntaan sen imiessä haavaeritettä itseensä. 

     PolyWic Silver Rope -sidosta voi leikata tarvittaessa kahtia pituus- 
     suunnassa, sen päissä olevia halkioita apuna käyttäen. Jätä  
     riittävästi sidosta tunnelin ulkopuolelle, jotta se on helppo poistaa.    
     Ylimääräinen sidos voidaan taittaa, kietoa rullalle tai leikata jäljellä  
     olevan haava-alueen täyttämiseksi.

 KONTRAINDIKAATIOT
• fistelimäiset haavat

  KONTRAINDIKAATIOT
• fistelimäiset haavat 
• allergia tuotteen jollekin  
  aineosalle esim. hopealle

INDIKAATIOT 
•  infektoituneet syvä- tai     
   onkalohaavat.

 INDIKAATIOT 
• syvät onkalomaiset haavat

PolyWic -sidos

PolyWic Silver -sidos

INDIKAATIOT
•  painehaavat (vaiheet III-IV) 
•  verisuonihaavat 
•  diabeetikon haavat  
•  akuutit haavat
•  fistelimäiset haavat

KONTRAINDIKAATIOT
•  allergia tuotteen jollekin  
   aineosalle esim. hopealle

PolyWic Silver Rope -sidos

PolyWic®

Rope
PolyWic®PolyWic®



5

HUOM! PolyWic -sidos vaatii päälleen suojaavan pintahaavasidoksen. 

HUOM! PolyWic Silver -sidoksessa oleva pienhiukkasista hopeaa on lukittuna  
sidokseen. Hopea ei vapaudu haavapinnalle eikä sidos värjää ihoa.  
Haavan infektion parantuessa siirry käyttämään PolyWic onkalo-/ syvähaavasidosta.

 
KÄYTTÖOHJE:

1.  Hoitoa aloitettaessa puhdista haava huolellisesti mahdollisista muiden  
     tuotteiden jäämistä.

2.  Valitse haavaa hieman pienempi sidos. Sidokselle pitää jäädä pieni  
     turpoamisvara sivusuuntaan sen imiessä haavaeritettä itseensä. 

     PolyWic Silver Rope -sidosta voi leikata tarvittaessa kahtia pituus- 
     suunnassa, sen päissä olevia halkioita apuna käyttäen. Jätä  
     riittävästi sidosta tunnelin ulkopuolelle, jotta se on helppo poistaa.    
     Ylimääräinen sidos voidaan taittaa, kietoa rullalle tai leikata jäljellä  
     olevan haava-alueen täyttämiseksi.

3.  Varmista, että sidos on kosketuksissa haavan pohjan kanssa. 

4.  Runsaasti erittävissä haavoissa sidos vaatii imevän pintahaava- 
     sidoksen. 

5.  Vähän erittävässä haavassa peittosidokseksi sopii esim.   
     polyuretaanikalvo. 

6.  PolyWic -sidokset saavat olla haavalla enintään 7 vrk. 

7.  Poista sidos varovasti nostaen ja arvioi haava ja ympäröivä iho.  
     PolyWic Silver Rope tulee poistaa nostamalla tai vetämällä varovasti  
     käsin tai leveäkärkisillä pihdeillä. PolyWic sidokset eivät tartu  
     haavaan mahdollistaen näin kivuttoman sidoksen vaihdon. 

 8. Aseta uusi sidos paikoilleen. Haavaa ei tarvitse välttämättä huuhdella  
     tai puhdistaa mekaanisesti sidosvaihtojen yhteydessä, koska kaikissa 
     PolyMem -sidoksissa on puhdistava ja kostuttava aineosa.

   • PolyWic -sidokset ovat pääasialliset sidokset. Suojaa ne asianmukaisella  
     toissijaisella sidoksella. 
  
   •  PolyWic -sidokset lisäävät erityksen määrää ensimmäisinä hoitopäivinä  
 glyseriinin hydroskooppisen vaikutuksen vuoksi. Koska puhdistava aine  
  (F68) irrottaa kuollutta  kudosta haavapohjasta, haava voi näyttää  
 suuremmalta hoidon alussa. 

   • Säilyttäminen: Kuivassa ja huonelämmössä, alle +25 °C, valolta  
     suojattuna.

PolyWic®

Rope
PolyWic®PolyWic®
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PolyMem®  sormi/varvassidos

INDIKAATIOT
•  painehaavat (vaiheet I-IV)  
•  Ihonotto- ja siirtokohdat  
•  diabeetikon haavat 
•  I-II˚ palovammat  
•  akuutit haavat
•  ihorepeämät 
•  dermatologiset haavat

1. Hoitoa aloitettaessa puhdista haava huolellisesti. 
2. Kiinnitä sidos alla olevien kiinnitysohjeiden mukaisesti. Sidoksen tulee      
    peittää myös haavakohtaa ympäröivä tulehtunut tai vaurioitunut alue.  
    Sidosta voidaan leikata.
3. Kiinnitä sidos kalvopuoli ylöspäin (teksti ulkopuolella).
4. Kiinnitä sidos vesitiiviillä teipillä siten, että se estää sidoksen sisäpuolen  
    kastumisen.

KIINNITYSOHJEET
1. Mittaa sidos sormen pituuteen sopivaksi. Leikkaa tarvittaessa  
    sidos lyhyemmäksi sen avoimesta päästä.
2. Poista sidoksessa oleva muoviläppä.
3. Aseta sormi sidoksen rullalla olevaan päähän.
4. Ala rullata sidosta sormen ympärille.
5. Sidoksen tulisi asettua tasaisesti sormen ympärille. Sen ei tulisi  
    olla liian löysä tai kireä. 

PolyMem®  sormi/varvassidos
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PolyMem®  sormi/varvassidos

Sidos voidaan kiinnittää eri tavoin. Kun se 
sidotaan varpaaseen, sivut voidaan leikata ja 
muodostaa läpät varpaan päälle ja alle. Nämä 
voidaan kiinnittää teipillä. Sidos voidaan leika-
ta myös renkaaksi, jolloin se peittää sormessa 
tai varpaassa olevan haavan. 

PolyMem -sidokset lisäävät erityksen määrää ensimmäisinä hoitopäivinä  
puhdistavan (F68) aineen ansiosta. Tämän vuoksi normaalin paranemis- 
prosessin aikana haava voi näyttää suuremmalta muutaman ensimmäisen  
sidoksen vaihdon aikana.

Haavaeritteen näkee PolyMem -sidoksen lävitse. Vaihda sidos ennenkuin  
neste saavuttaa haavareunat tai enintään 7 päivän kuluttua. Jos sidos on 
täysin vettynyt, vaihda se välittömästi.

Säilyttäminen: Kuivassa ja huonelämmössä, alle +25 °C, valolta  
suojattuna.

•

•

•
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PolyMem

PolyMem

PolyMem

PolyMem

PolyMem Silver

PolyWic

PolyMax

PolyMax

PolyMax Silver

PolyWic  tai 
infektoituneelle 
haavalle 
PolyWic Silver tai  
PolyWic Silver Rope

Huomioitava  
haavan diagnoosi. 
Korkeintaan 7 vrk. 

Korkeintaan 7 vrk. 
Mikäli haavapinta on 
kuiva, kostuta sidos 
tipalla vettä.

Korkeintaan 7 vrk. 
Mikäli haavapinta on 
kuiva, kostuta sidos 
tipalla vettä.

Korkeintaan 7 vrk. 
Mikäli haavapinta on 
kuiva, kostuta sidos 
tipalla vettä.

Korkeintaan 7 vrk.

PolyWic  
PolyWic Silver
PolyWic Silver Rope
Korkeintaan 7 vrk.

Musta, kuiva, 
nekrottiinen

Keltainen, 
katteinen

Punainen, 
granuloiva

Vaaleanpunainen, 
epitelisoiva

Infektoitunut

Onkalo/ 
syvähaava

Haava-alue                   Kuiva tai erittävä       Infektoitunut                   Huomioitavaa

PolyMem® haavakartta
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Korkeintaan 7 vrk.PolyMem 
Shapes 
Sacral 
Silver

PolyMem sormi-  
ja varvassidos

PolyMem Silver  
sormi- ja  
varvassidos

Korkeintaan 7 vrk.

PolyTube

PolyMem Shapes 
Oval

PolyMem Shapes 
Silver Oval

PolyMem Shapes 
Sacral

PolyMem Shapes 
Silver Sacral

Kyynärpää, polvi, 
kantapää

Sacrumalue

Muotoillut sidokset anatomisesti vaikeiden alueiden haavojen hoitoon. 
Helppo asettaa paikoilleen!

Korkeintaan 7 vrk

Korkeintaan 7 vrk

Trakeostomia-  
dreenisidos

Haava-alue                   Kuiva tai erittävä       Infektoitunut                Huomioitavaa

Sormi- ja  
varvassidos
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PolyMem-haavasidosten hyödyt
POTILAALLE
●  PolyMem-sidoksella vaikutat potilaan tuntemaan  
 haavakipuun1,2 vähentävästi

●  Voi vähentää kipulääkkeiden ja antibioottien tarvetta

●  PolyMem-sidosten käyttö aktivoi haavapohjaa ja  
 vähentää haavan kroonistumisen riskiä

HOITAJALLE
● Vähentää haavan mekaaniseen puhdistukseen  
 käytettävää aikaa

●  Parantaa potilaan hoitoon sitoutumista

● Helppokäyttöinen sidos sekä helppo vaihtotarpeen  
    tunnistus

● Haavanhoito yhdellä sidoksella: parantaa, puhdistaa,  
 sitoo eritteen ja vähentää kipua

HOITOYKSIKÖLLE
● Pienet pakkauskoot

● Nopea toimitus Espoon varastoltamme

● Saatavilla oleva tuotetuki
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PolyMem-haavasidosten hyödyt

HOITAJALLE
● Vähentää haavan mekaaniseen puhdistukseen  
 käytettävää aikaa

●  Parantaa potilaan hoitoon sitoutumista

● Helppokäyttöinen sidos sekä helppo vaihtotarpeen  
    tunnistus

● Haavanhoito yhdellä sidoksella: parantaa, puhdistaa,  
 sitoo eritteen ja vähentää kipua

PolyMem on haavasidos, jossa yhdistyvät kaikki haavanhoidon 
osa-alueet. Sidos sisältää pinta-aktiivisen haavanpuhdistajan 
(F68), glyseriiniä, joka säilyttää haavan kosteuden myös ennaltaeh-
käisten sidoksen tarttumista haavaan. Superabsorboiva tärkkelys 
antaa sidokselle tehokkaan imukyvyn ja sidoksen puoliläpäisevä, 
hengittävä taustakalvo estää bakteerien leviämisen.   
PolyMem sidos imee 10 kertaa oman painonsa haavaeritettä.  
Hyvä perussidos kaikille haavatyypeille.

PolyMax ja PolyMax Silver -sidokset ovat jopa 60 % imu- 
kykyisempiä versioita PolyMem ja PolyMem Silver -sidoksista.  
Sopivat erinomaisesti voimakkaasti erittäville haavoille.

PolyTube on valmiiksi muotoiltu trakeostomia- ja dreenisidos.

PolyWic syvähaavasidokset ilman taustakalvoa imevät  
jopa 20 kertaa oman painonsa verran haavaeritettä. 
PolyWic Silver ja PolyWic Silver Rope  hopeasidokset sisältävät 
pienhiukkasista hopeaa. Hopeapartikkelit ovat lukittuna sidoksen 
sisään, eivätkä ne liukene haavalle tai värjää ihoa harmaaksi.

PolyMem ja PolyMem Silver -sormi-varvassidokset ovat valmiiksi 
muotoiltuja sidoksia, jotka on helpoo asettaa paikalleen.

PolyMem Silver -sidokset sisältävät pienhiukkasista hopeaa 
ja niitä suositellaan käytettäväksi, kun haava näyttää parantuvan 
hitaasti, kun haavassa esiintyy tulehduksen merkkejä, kun mikrobien 
määrä on lisääntynyt tai kun potilaalla esiintyy tulehduksen riskiteki-
jöitä. Hopeapartikkelit ovat lukittuna sidoksen sisään, eivätkä ne 
liukene haavalle tai värjää ihoa harmaaksi.

PolyMem ja PolyMem Silver muotoilluissa sidoksissa on valmis  
silikoni- tai kalvotarrakiinnitys ja ne soveltuvat hyvin hankalissa  
paikoissa olevien haavojen hoitoon.
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