
Združuje preprosto uporabo 
naprednih obvez za rane 
s preverjenimi prednostmi1 
zdravljenja ran z negativnim 
tlakom.

KLINIČNI DOKAZI RANDOMIZIRANIH KONTROLIRANIH PRESKUŠANJ
Armstrong1

V randomiziran kontroliran preskus je bilo vključenih 132 bolnikov z diabetičnimi in venskimi ranami na različnih mestih 
na spodnjih okončinah. 118 bolnikov se je zdravilo s sistemom SNAP™ (n = 59) ali V.A.C.® (n = 56), od katerih jih je 
115 preskušanje tudi končalo.

Bolnike so zdravili največ 16 tednov ali dokler se rana ni zaprla.
V primarni analizi končnega učinka zmanjšanja velikosti rane so ugotovili, da zdravljenje bolnikov s sistemom SNAP™ 
ni bilo nič manj uspešno kot pri bolnikih, zdravljenih s sistemom V.A.C.®, v četrtem, osmem, dvanajstem in 16. tednu 
(p= 0,0030, 0,0130, 0,0051 in 0,0044).
Študija je pokazala, da učinek zdravljenja s sistemom SNAP™ ni bil bistveno drugačen od učinka zdravljenja s sistemom 
V.A.C.® z vidika popolnega zaprtja rane pri udeležencih v raziskavi (p= 0,9620).
Bolniki, zdravljeni s sistemom SNAP™, so poročali o manj prekinitvah svoje dnevne rutine kot bolniki, zdravljeni 
s sistemom V.A.C.®. Pri bolečinah, ki spremljajo zdravljenje, pa ni bilo pomembnih razlik med obema skupinama 
udeležencev.
Druge prednosti, na katere so opozorili avtorji, so bile krajši čas namestitve obveze in enostavnost uporabe.
Kljub randomizaciji je bila začetna velikost rane bistveno večja pri zdravljenju bolnikov s sistemom V.A.C.® kot pri 
bolnikih, zdravljenih s sistemom SNAP™ (v povprečju 9,95 cm2 v primerjavi s 5,37 cm2; p= 0,0093)



Za naročanje izdelkov ali več informacij se obrnite na lokalnega 
predstavnika podjetja Acelity.

Kaseta za zdravljenje SNAP™ (10 kosov)

Oznaka izdelka Tlak Zmogljivost

SNPA125 -125 mmHg 60 ml

SNAP™ SecurRing™ s hidrokoloidom (10 kosov)

Oznaka izdelka Velikost:

SRNG10 Premer 5 cm

Trak za zdravljenje SNAP™ (posamično)

Oznaka izdelka Velikost:

STPAS S 46 cm

STPAM M 53 cm

STPAL L 61 cm

-125 mmHg

Komplet s premostitveno obvezo SNAP™ (10 kosov)

Oznaka izdelka Velikost: Vmesni sloj

BKTF14X11 14 cm x 11 cm Pena

BKTF14X11S
14 cm x 11 cm 

s SNAP™ SecurRing™ 
s hidrokoloidom

Pena

Napredni komplet z obvezo SNAP™ (10 kosov)

Oznaka izdelka Velikost: Vmesni sloj

SKTF10X10 10 cm x 10 cm Pena

SKTF15X15 15 cm x 15 cm Pena

VIRI

1. Armstrong DG, Marston WA, Reyzelman AM, Kirsner RS. Comparative effectiveness of mechanically and electrically powered negative pressure 
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OPOMBA: Za izdelke in zdravljenje družbe KCl obstajajo posebne indikacije, kontraindikacije, opozorila, previdnostni ukrepi in varnostne 
informacije. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom in preberite navodila za uporabo. To gradivo je namenjeno zdravstvenim strokovnjakom.
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Podatki za naročanje



SISTEM ZA 
ZDRAVLJENJE SNAP™

ZDRAVLJENJE KRONIČNIH RAN 
Z NEGATIVNIM TLAKOM NA MEHANSKI 
POGON (NPWT)

ZDRAVLJENJE SMART NEGATIVE PRESSURE™

PAMETNO ZA ZDRAVNIKE – BOLNIKE – USTANOVE



-125 mmHg

Tehnologija tihe kasete
Inovativna, prenosna oblika pripomočka zagotavlja zdravljenje 
ran z negativnim tlakom brez električne energije.

Bolniku prijazne lastnosti
• Majhen, lahek pripomoček, ki je diskretno skrit pod obleko

• Mehansko delovanje – brez baterij ali električnih kablov

• Tiho delovanje; brez glasnih alarmov, ki bi motili spanec

Inovativna oblika
• Lasten vzmetni mehanizem ustvarja dosledno enako raven 

negativnega tlaka (-125 mmHg)

• Tehnologija geliranja izcedka BIOLOCK™ zagotavlja boljše zadrževanje

• Vizualni indikator omogoča preprosto in natančno spremljanje ravni 
izcedka

Sistem za zdravljenje SNAP™ združuje preprosto 

uporabo naprednih obvez za rane s preverjenimi 

prednostmi1 zdravljenja ran z negativnim tlakom. 

Sistem za zdravljenje SNAP™ je namenjen 

za oskrbo ran z uporabo negativnega tlaka, 

pri čemer pripomoček vpija majhne količine 

izcedka in tako spodbuja celjenje ran.



Za poenostavitev naprednega zdravljenja ran
• Enostavna uporaba, pri kateri nameščanje traja manj kot 10 minut1

• Omogoča hitro in preprosto zatesnitev na neravnih površinah kože in težje dostopnih 

delih telesa

• Komponente za enkratno, takojšnjo uporabo

Napredne hidrokoloidne obveze SNAP™ 
• Napredni hidrokoloid ohranja tesnjenje in pomaga zmanjšati 

maceracijo okolice rane

• Popolnoma integriran mikropriključek omogoča velik kot upogibanja 
za uporabo pri težko dostopnih ranah

• Obvezo in cevko je mogoče obrezati do velikosti, ki ustreza 
posameznemu bolniku

• Nepovratni ventil zadržuje izcedek, ki se izloča iz rane
 

Posebna premostitvena obveza SNAP™

• Integriran mostiček in priključek za namestitev v enem koraku

• Mehka blazinica pod mostičkom za večje udobje bolnika in čim 
manjšo možnost dodatnih poškodb zaradi pritiska

Mesta uporabe:

Kompleti obvez in dodatna oprema SNAP™

Lastniške hidrokoloidne obveze ščitijo okolico rane in omogočajo enostavno 
odstranitev. Z dodatno opremo lahko še bolj poenostavite njihovo nameščanje.

Acute WoundsDiabetic Foot Ulcer Pressure UlcerDiabetične razjede na stopalih Acute WoundsDiabetic Foot Ulcer Pressure UlcerAkutne rane



*Referenčni podatki

Izboljšana kakovost življenja bolnikov1

• Majhen, tih, diskreten in lahek pripomoček, ki ga je mogoče brez težav skriti pod oblačili

• Minimalno posega v bolnikove aktivnosti, spanje in socialne interakcije

• Ne vpliva na mobilnost bolnikov, zato so lahko ves čas zdravljenja aktivni

Penasto polnilo za rane
•     Spodbuja granulacijo tkiva v ranah*

• Omogoča enakomeren negativni tlak*

•     Hidrofobna sestava omogoča odstranjevanje izcedka*

Hidrokoloidni obroč SNAP™ SecurRing™

•      Omogoča hitro in preprosto zatesnitev na neravnih površinah kože 
in težje dostopnih delih telesa

•  Zmanjšuje količino dodatne opreme, potrebne za zatesnitev in 
zaščito rane pred vlago

•  Povečuje oprijem obveze SNAP™ na suhi in neravni površini kože

Trak za zdravljenje SNAP™ 
•       Mehek trak omogoča, da bolniki pripomoček udobno in diskretno 

nosijo pod obleko

ZDRAVLJENJE SMART NEGATIVE PRESSURE™

PAMETNO ZA ZDRAVNIKE – BOLNIKE – USTANOVE


