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RENASYS™ GO
Negatieve druktherapie

De draagbare oplossing
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RENASYS™-G
Gaas wondsets
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RENASYS™-F/P
Foam wondsets met port
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Negatieve druktherapie
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RENASYS™
Negative Pressure Wound
Therapy
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RENASYS™ EZ
PLUS
Negatieve druktherapie
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RENASYS™-F/AB
Abdominale wondset

RENASYS™ GO, de draagbare oplossing voor
negatieve druktherapie
Negatieve druktherapie is het gebruik van lokale negatieve druk ter bevordering van de wondgenezing bij acute en chronische
wonden. RENASYS GO is een draagbare, lichtgewicht unit met een discreet en ergonomisch ontwerp waardoor uw patiënt de
therapie kan voortzetten terwijl hij zijn dagelijks leven weer opneemt.

		
		
		

De draagbare oplossing

RENASYS GO is een draagbare lichtgewicht unit, door zijn formaat 		
en ergonomie zeer geschikt voor de mobiele patiënt.

Eenvoudig in gebruik

Intuïtieve bediening met een helder display dat de huidige instellingen weergeeft.

Comfort en discretie voor uw patiënt

Zeer stil en compact systeem zorgt voor een discrete en comfortabele therapie,
minder belastend en daardoor een betere acceptatie door uw patiënt.
• Gemakkelijk te reinigen.
• Discrete beschermhoes.

Zeer licht

Lichtgewicht (1,1 kg) en kan gemakkelijk gedragen worden middels schouderriem.
Kan zowel liggend als hangend gebruikt worden.
• Compact formaat (210 x 175 x 85 mm).
• Geïntegreerde canister.
• Oplaadbare batterij die tot 20 uur meegaat.
•

Veilig voor u en uw patiënt

Een toetsblokkeringsfunctie en diverse alarmen:
Laag batterij niveau
• Lekkage
• Volle canister / blokkage van de tubing
• Te lage negatieve druk
• Te hoge negatieve druk
• Toestel niet actief
•
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Indicaties
Chronische wonden
Acute wonden
Traumawonden
Subacute en dehiscente chirurgische wonden
Ulcera (zoals diabetische- en decubituswonden)
Huidflappen en huidtransplantaten
2e graads brandwonden
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen voor patiënten die:
Antistollingstherapie of bloedstollingremmers krijgen, een actieve bloeding hebben of
verzwakte bloedvaten of organen
Lijden aan moeilijke wondhemostase
Niet behandeld zijn voor ondervoeding
Niet meewerken aan therapie (non compliant) of weerstand bieden
Lijden aan wonden in dichte nabijheid van bloedvaten of delicaat bindweefsel
Contra-indicaties
Het gebruik van RENASYS GO is gecontraindiceerd bij de aanwezigheid van:
Onbehandelde osteomyelitis
Blootliggende slagaders, aders, organen of zenuwen
Droog necrotisch weefsel
Maligniteit in wond (met uitzondering van palliatieve zorg ter verbetering van de levenskwaliteit)
Niet-enterische en niet-onderzochte fistels
Anastomotische gebieden

Omschrijving
RENASYS GO unit
Canister 300 ml
Large canister (750/800 ml)

Bestelnummer
66800164
66800914
66800916

Accessoires
Beschermhoes*
Draagriem*
Transportkoffer GO

66800162
66800163
66800586

Reserve onderdelen
Oplader
Voedingskabel
Geurfilter** (per 40)
O-ring** (per 20)

66800161
66800291
66800061
66800603

* De draagriem en beschermhoes zijn ontwikkeld voor gebruik bij
één patiënt.
** De O-ring van de inlaatpoort moet regelmatig visueel worden
gecontroleerd. Vervang de O-ring van de inlaatpoort na 3 maanden
gebruik. Het wordt aangeraden om het geurfilter na elke patiënt te
vervangen of zelfs tussentijds bij dezelfde patiënt indien nodig.
Voor meer informatie raadpleeg de gebruiksaanwijzing (IFU).
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Wondverzorging
Smith & Nephew B.V.
Kruisweg 637
2132 NB Hoofddorp
T 020-654 39 99, F 020-654 39 38
www.smith-nephew.nl/wound

Smith & Nephew N.V.-S.A.
Hector Henneaulaan 366
1930 Zaventem
T 02 702 29 11, F 02 702 29 04
www.smith-nephew.be/wound
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