
KASUTUSJUHEND  
Esmane paigaldamine ja haava ettevalmistus  
1. Valmista haav ette vastavalt protokollile või tervishoiutöötaja juhistele. Puhasta haav mustusest, paiksetest 
ravimitest ja kreemidest. Jätta nahk pärast puhastamist niiskeks.  

2. Vali sobiva suurusega haavaside. Kuna Polymem sidemetel on põletikku alandav ja seda kontsentreeriv 
toime, siis võiks haavapadi katta ka haava ümbritseva piirkonna, mis on põletikus või turses. Sidemeid võib 
lõigata vastavalt vajadusele.  

3. Kuivade haavade korral niisutada kergelt side enne haavale asetamist.  

4. Paigalda side haavale ruuduline membraanipool väljapoole ning nähtaval.  

5. Kinnita haavapadi kasutades näiteks veekindlat rullteipi, et vältida sideme märgumist seestpoolt.  

6. Märgista haavakontuurid sidemele, et paremini tuvastada vajadus sidemete vahetamiseks.  
 
Paigaldamine (vt joonist)  
1. Aseta Polymem Sõrm/Varvas side ravi vajava sõrme või varba kõrvale, et teha kindlaks sideme vajalik 
pikkus. Sidet võib trimmida selle avatud servast.  

2. Eemalda plastikust vaheosa ning viska ära.  

3. Lükka sõrm/varvas sideme rullitud (kinnise) osa juurde.  

4. Suru õrnalt sõrm või varvas sidemesse ning alusta sideme rullimist üle jäseme.  
5. Rulli lõpuni.  

6. Kui side paigas, ei tohiks see olla liiga tugevalt ega lõdvalt. Veendu, et sideme ruuduline pool on sideme 
välisküljel nähtaval.  
 

 
 
 
 
 



Kui esineb ebamugavustunne ning side on liiga ümber tuleb see rullides eemaldada ning paigaldada sobivam 
suurus.  
Soovi korral võib Polymem Sõrm/Varvas haavasidet paigaldada a) lõigates selle toruja sideme ääred mõlemast 
küljest paralleelselt, nii et sideme saab mütsitaoliselt varbale asetada, kattes varba nii pealt kui alt ning 
seejärel teibiga fikseerida või b) lõigates rullsidemest sõrmusekujuline osa ning libistada see vigastatud 
piirkonnale.  
 
Kasutamine  
1. Polymem haavapadja kasutamise alguses, esimesel paaril päeval võib täheldada eksudaadihulga tõusu. See 
ei ole ebatavaline ning viitab, et side töötab efektiivselt.  

2. Hoia sidet kuivana ning vaheta, kui see saab märjaks.  
 
Sidemete vahetamine  
1. Haavaeksudaadi eritudes on see nähtav sideme pealmisel küljel. See aitab lihtsasti tuvastada õige hetke 
sideme vahetamiseks.  

2. Side vajab vahetamist kui eksudaat on jõudnud haavaservani või hetkel, mille sätestab hea kliiniline tava. 
Maksimaalne sideme kandmise aeg on 7 päeva. Vaheta side kohe, kui eksudaat on jõudnud sideme servani.  

3. Side võib vajada tihedamat vahetamist kaasuvate konditsioonide tõttu nagu näiteks 
immuunsüsteemihäired, diabeet, infektsioon, hüpergranulatsioon ja matsereerunud koed.  
4. Sideme vahetamiseks eemalda see õrnalt. Polymem haavapadi ei kleepu enamasti haavale, mis tagab 
tavaliselt valuvaba sidemete vahetuse. Veendu, et haava ei ole jäänud sideme eemaldamisel selle osakesi.  

5. Juhul kui koaguleerunud veri või kuivanud eksudaat on põhjustanud sideme kleepumise nahale kasuta 
sideme eemaldamiseks väikest kogust soolalahust või vett. Puhasta õrnalt ka haava ümbritsev nahk.  

6. Teosta sidemete vahetamise protseduurid vastavalt protokollile või tervishoiutöötaja juhistele. Enamik 
juhtudel Polymem haavasidemeid kasutades ei ole vajadust sidemete vahetamisel haava puhastada ning seda 
ärritada, välja arvatud infektsiooni või saastumise korral. Polymem on disainitud puhastama haava pidevalt 
sideme kandmise aja vältel ning ta ei jäta haava jääke, mis vajavad eemaldamist. Liigne haavapuhastamine 
võib vigastada paranevat kudet ning lükata edasi haavaparanemist.  

7. Aseta haavale uus side.  
 
 
Võimalikud tähelepanekud sideme kasutamisel või vahetamisel  
• Esimeste sideme vahetamiste käigus võib märgata, et haav on muutunud suuremaks. See on normaalne ja 
tingitud keha naturaalsest haavapuhastamise protsessist, mille käigus toimub surnud koe eemaldamine. Kui 
haava suurenemine jätkub konsulteeri arsti või õega.  
• Polymem haavasidemed aitavad kaasa uute veresoonte tekkele, seega on normaalne, kui märkate sidemete 
vahetamisel veresegust haavavedelikku.  
• Olge tähelepanelik sümptomite osas nagu suurenenud punetus, põletik, valu, temperatuur, lõhn, haava 
valgenemine, haprus, üleliigne koe moodustumine või vähene paranemine. Konsulteerige arsti või õega 
probleemsetes olukordades nagu infektsioon, ärritus, liigtundlikkus, allergia, matseratsioon või 
hüpergranulatsioon. 
 


