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RENASYS GO NEGATIEVE DRUKTHERAPIE
U bent naar BBeterzorg verwezen in verband met een wond waarvoor negatieve druktherapie
is voorgeschreven. Deze folder gaat over de werking van Renasys GO-pomp en hoe te
handelen bij een alarm.
Met negatieve druktherapie wordt met behulp van een pomp lucht uit het verband gezogen.
Het helpt voorkomen dat bacteriën in de wond komen waarbij wondvocht wordt afgezogen. Deze therapie
versnelt het genezingsproces. Bij de Renays GO wordt een gaas of foam in uw wond aangebracht. Dit wordt
afgedekt met een luchtdichte folie. Hier wordt een afzuigslang op aangesloten welke naar de pomp gaat.
Via de afzuigslang wordt het overtollige wondvocht opgevangen in een opvangbeker. Voor een optimale
werking moet de pomp dag en nacht aan staan. De wondverpleegkundige zal afhankelijk van de hoeveelheid
wondvocht een inschatting maken of het wondverband 2 of 3 keer per week vervangen wordt.
Wanneer de therapie in werking is, geeft het scherm de door de verpleegkundige ingestelde druk weer.
Bijvoorbeeld “120 mmHG continuous” of “100mmHg intermittend”. Ook branden de lampjes groen. Het
verband voelt stevig aan. Het is normaal wanneer u iets geluid hoort. Wanneer uw wond weinig wondvocht
produceert, kan het zijn dat het wondvocht op- en neer in de slang beweegt, dit is zodat het wondvocht niet
kan stollen.

WAT MOET IK DOEN BIJ ALARM
De Renays GO-pomp slaat alarm wanneer de werking onderbroken wordt. U hoort dan een alarm. Ook
volgt een waarschuwing op het scherm met een melding wat het probleem is. Onderstaand worden deze
alarmen beschreven en wat u kunt doen om deze te verhelpen.

WAARSCHUWING! BATTERIJ LAAG
Naast deze melding in uw scherm, brandt het batterijlampje oranje (bij een erg lage batterijreserve hoort u hiernaast ook een alarm).
1.

Sluit in beide gevallen de pomp direct aan op een stopcontact.
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WAARSCHUWING! VERSTOPPING / CANISTER VOL
Naast deze melding in het scherm u hoort een alarm. De opvangbak zit dan vol wondvocht. Van de
wondverpleegkundige heeft uw reserve opvangbakken meegekregen. U kunt deze verwisselen door de
volgende stappen te ondernemen:
1.

Klik de twee oranje klemmen aan de zijkant van de pomp los. U kunt nu het bakje van de pomp 		
halen.

2.

Halverwege de slang zit een oranje connector. Druk deze aan beide kanten in. De slag komt nu los.

3.

Hierna hangt u op dezelfde wijze de nieuwe opvangbak aan. U hoeft hiervoor de pomp niet uit te
zetten.

4.

Wanneer het alarm niet stopt, contacteer dan BBeterzorg.

WAARSCHUWING! TE LAGE DRUK
Naast deze melding in het scherm, hoort u een alarm en knippert het alarmlampje geel. U kunt zelf de
volgende stappen ondernemen:
1.

Controleer of uw verband en/ of folie heeft losgelaten. Strijk het verband en de folie met uw hand
glad.

2.

Wanneer u opmerkt dat de folie aan de randen wat heeft los losgelaten, mag u zelf een strook folie
bijplakken. Deze folie zit in het pakket dat u heeft meegekregen.

3.

Wanneer het alarm niet stopt, contacteer dan BBeterzorg.
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WAARSCHUWING! TE HOGE DRUK
Naast deze melding in het scherm, hoort u een alarm en knippert het alarmlampje geel.
U kunt de volgende stappen ondernemen:
1.

Zet de pomp uit door de bovenste “aan/uit knop”

2.

Controleer of de slang niet in elkaar gedraaid zit of dat er een knik in zit.

3.

Controleer of in de slang een obstructie zit. Wanneer dit het geval is mag u een nieuwe opvangbak
aanhangen (zie waarschuwing! verstopping / canister vol).

4.

Zet hierna de pomp weer aan door de “aan/uit knop”
Na enkele seconden ziet u in uw scherm “standby” staan.

5.

Druk hierna op de “pauzeknop”

6.

Wanneer het alarm niet stopt, contacteer dan BBeterzorg.

enkele seconden in te houden.

enkele seconden vast te houden.

om de therapie te hervatten.

WAARSCHUWING! TE HOGE TOEVOER / LEK
Naast deze melding in het scherm, hoort u een alarm en knippert het alarmlampje. U kunt de volgende
stappen ondernemen:
1.

Controleer uw verband op een lekkage en/ of folie heeft losgelaten. Soms hoort u een sissend of
fluitend geluid bij uw wondverband.

2.

Heeft u een kleine lekkage gevonden, dan mag u een strook folie bijplakken. Deze folie zit in het
pakket dat u heeft meegekregen.

3.

Wanneer u een grote lekkage heeft, contacteer dan BBeterzorg.

Soms wordt afgesproken dat u een alternatief verband mag gebruiken bij lekkage of problemen met de
pomp gedurende de nacht.
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TIPS & LEEFREGELS
Wanneer u een negatieve drukpomp heeft, is dit in uw thuissituatie even wennen.
Onderstaand zijn enkele tips en leefstijl regels:
De pomp moet worden opgeladen via het stopcontact en heeft een maximale accuduur van 20 uur.
Tip: laad de accu van de pomp gedurende de nacht op zodat u overdag uw gang kunt gaan.
Het wondverband en de pomp mag niet worden blootgesteld aan een directe waterstraal zoals de
douche. Ook mag het niet ondergedompeld in water worden. Dek uw verband in de douche met een
beschermend plastic (douche)zak.
In verband met transpiratie waarbij de folie kan los laten, adviseren wij om tijdelijk niet te sporten.
Let op dat u niet struikelt over de slang van uw pomp. Gebruik eventueel de hengels van de
bijgevoegde tas om uw kabels hier rondom te draaien zodat de slang korter is.
Wanneer u gaat slapen, leg de pomp op een veilige plek. Zorg dat uw pomp niet van een nachtkastje
kan vallen of op de vloer getrokken kan worden wanneer u draait in uw slaap.
Zorg dat uw pomp rechtop hangt of staat, leg de pomp liever niet plat.
Wanneer de pomp op alarm slaat, kunt u middels deze knop
zetten. Na een tijdje hoort u het alarm weer.

het alarm tijdelijk op stil

De wondverpleegkundige zet uw pomp op “toetsenblokkering”. Hierbij brandt een blauw
lampje bij het volgende symbool: Wanneer u per ongeluk een knop op uw pomp aanraakt, zal niks
aan de instellingen veranderen.

Wanneer u buiten kantoortijden problemen heeft met de pomp dan zijn wij bereikbaar
op het spoednummer.
Voor locatie Limburg: 06-21507976.
Voor locatie Brabant: 06-86825476.

085 047 91 46
WWW.BBETERZORG.NL
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