
Naar huis met de HandyVac
Laag vacuüm wonddrainagesysteem

Drainproduktie per dag

Naam patiënt      ________________________________________

Datum operatie   ________________________________________

Ziekenhuis           ________________________________________

Afdeling               ________________________________________

Naam mammacare 
verpleegkundige  ________________________________________

Telefoonnummer ________________________________________

Naam 
behandelend arts ________________________________________

Telefoonnummer ________________________________________

Verwijderen van de drain:

U moet een afspraak maken met de mammacare 
–verpleegkundige of behandelend arts:

         •   Wanneer de dagelijkse hoeveelheid 
             gedraineerd wondvocht minder is 
             dan ________ ml

Òf

         •   Na ________ dagen

Hoeveelheid 
in ml

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Dag 8

Dag 9

Dag 10

Dag 11

Dag 12

Dag 13

Dag 14

Dag 15

Totale 
output
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Het HandyVac systeem

HandyVac is een laag vacuüm 
wonddrainagesysteem en bestaat 
uit een drain, een zuigbalg en een 
drainagezak om wondvocht in op te 
vangen.

De wonddrain is een zacht kunststof 
slangetje met openingen aan het 
einde van de drain. Het uiteinde van 
de drain wordt in de chirurgische 
wond geplaatst voordat de wond 
wordt gesloten.

Bloed en wondvocht wordt dan 
via de openingen door de drain in 
de zuigbalg gevoerd. De zuigbalg 
zorgt voor een lage zuigkracht om 
effectieve drainage te garanderen.

Het deel van de drain wat uit de 
wond komt wordt afgedekt en 
gefixeerd, zodat er niet teveel 
spanning op de wond uitgeoefend 
wordt.

Naar huis gaan met een drain 
betekent dat u eerder ontslagen 
kunt worden uit het ziekenhuis. 
Hierdoor kunt u sneller genieten van 
het comfort van de thuissituatie en 
steun en begeleiding van familie en 
vrienden.

Legen van de zuigbalg en opnieuw 
vacuüm verkrijgen

1. Druk de zuigbalg met 1 hand 
in zodat het wondvocht in de 
opvangzak loopt.

 De klemmen boven en onder 
de zuigbalg moeten altijd open 
staan gedurende de drainage.

Verwisselen van de opvangzak

2. Sluit de klem onder de zuigbalg.
 Koppel de volle opvangzak af van 

de zuigbalg.

Aansluiten van een nieuwe 
opvangzak

3. Controleer of de aftap van de 
opvangzak dicht is en sluit de 
opvangzak als volgt aan:

 Draai de connector onderaan de 
zuigbalg op de opening bovenaan 
de opvangzak. Open de klem 
onder de zuigbalg.

 Zorg ervoor dat de aftap van de 
opvangzak dicht is!

Belangrijk om niet te vergeten!

• Zorg ervoor dat de klemmen open staan en de slangen niet geknikt zijn.

• Voer het wondvocht 2 maal per dag af in de opvangzak, bijvoorbeeld ’s 
ochtends en ’s avonds. In het begin is het mogelijk noodzakelijk om dit 
vaker te doen.

• Noteer de hoeveelheid van het afgevoerde wondvocht op het overzicht 
wanneer de zuigbalg geleegd wordt.

• De zuigbalg moetop hoogte van de wond of lager gedragen worden om 
zeker te stellen dat er wonddrainage plaatsvindt.
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