Productinformatie Wondbehandeling
PRODUCT INFORMATIE
Alginaat
Kaltostat
Urgosorb

EIGENSCHAPPEN
Uit zeewier gemaakt
Hoge absorptiecapaciteit.
Neemt debris op in verband
Reinigende werking

Laten zitten tot verzadigd.
Wordt gel in aanraking met wondvocht
Hemostatische werking
Pijn en geurreductie
Secundair verband nodig
Voor oppervlakkige en diepe wonden
Antiseptische middelen
Eusol
natriumhypochloriet
smeersel

Emulsie drenken in gazen
Heeft een breed werkingsspectrum
Heeft een afbrekende werking op dood
weefsel en een desinfecterend
bacteriedodende werking

Enzym alginogel
Flaminal Hydro

Antimicrobieel
Hydro: bij matig exsuderende wonden
Bevat alginaat

Necrose oplosser
Novuxol

Breekt necrotisch weefsel af

AANDACHTSPUNTEN
Verband losjes in wond maar binnen
wondranden
Uitspoelen onder douche/kraanwater
Cave: maceratie, daarom
wondrandbescherming
Cave: verzadiging is als het exsudaat
door het secundair verband heen komt
Secundair: abs verband
Verbandwissel: 1x per 3 dagen, indien
nodig vaker (verzadigd)

Gebruik 2x daags
Schud de fles goed om. In Eusol
gedrenkte gazen op wondbodem.
Wondrandbescherming noodzakelijk
Afdekken met secundair verband
Bewaren in koelkast
Secundair: een vet gaas + abs verband
(soms schuimverband)
Verbandwissel 1 tot 4 dagen
(afhankelijk van mate van exsudaat)
Flaminal 0,5 cm dik aanbrengen in de
wond, wondbed volledig bedekken.
Witte alginaat schilfers op wondrand
laten zitten (is bescherming maceratie)
Wondrandbescherming i.v.m.
mogelijke irritatie
Secundair: een vet gaas + abs verband
Cave: niet gebruiken i.c.m. zinkoxide
1x per 24 uur aanbrengen
Niet combineren met lokaal
toegepaste antibacteriële middelen.
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PRODUCT INFORMATIE
Hydrofiber
(Aquacel/
Aquacel AG)

EIGENSCHAPPEN
Hoge absorptiecapaciteit
Wordt gel in aanraking met vocht
Vormt zich naar wondbodem
Reinigt wond actief

AANDACHTSPUNTEN
Niet op maat knippen, 1 cm over
wondranden (ivm krimpen)
Absorptie: verticaal, hierdoor geen
maceratie van wondranden
Verbandwissel: 1x per 3 dagen
aanhouden
Verwisselen indien verzadigd

Aquacel AG
(zilver)

Anti bacterieel, bij infectie
Alleen inzetten iom arts of
wondverpleegkundige

Honing In gel/gaas
Revamil
Medihoney Gel Sheet

Antibacteriële werking
Osmotische werking (onttrekt
wondvocht)
Breekt biofilm af

Cave: niet spoelen met NaCl 0.9%zilver hierdoor onwerkzaam
Cave: niet gebruiken bij radiotherapie
en MRI, max 3 weken gebruiken.
Gaas: max 2 dagen, op maat knippen
Zalf: 1 x dgs : dun aanbrengen
Wondrandbescherming
Cave: kan pijnlijk zijn
Kan tot 7 dagen op de wond, geeft de
honing geleidelijk af.
Cave: afdekken met goed absorberend
schuimverband, anders verweking van
de wond.

Hydrogel
Duoderm Hydrogel
Urgo Hydrogel
Nugel
Schuimverband
UrgoTul Foam
Allevyn
Mepilex
Polymem

Om droge wond te bevochtigen

Cave: maceratie, dus
wondrandbescherming
1x dgs wondbodem bedekken

Verticale absorptie
Hoge absorptiecapaciteit
Pijnloos en atraumatisch te verwijderen

Wondranden ruim overlappen
Moet contact maken met wondbodem
Kan ook gebruikt worden als secundair
verband
Verbandwissel afhankelijk van
vochtproductie
Kan in combinatie met
compressietherapie
Wissel om de 2-3 dagen, wissel bij
verzadiging
Siliconen droogt niet in

Schuimverband AG
(zilver)

Antibacterieel, bij infectie alleen
inzetten i.o.m. arts of
wondverpleegkundige

Silliconengaas
UrgoTul
Mepitel
Cuticell contact

Voor oppervlakkige als diepe wonden
pijnloos en atraumatisch te verwijderen
Niet verklevende wondcontactlaag

Cave: niet spoelen met NaCl 0.9 % zilver hierdoor onwerkzaam
Cave: niet gebruiken bij radiotherapie
en MRI. Bij langer dan 3 weken gebruik
overleg met wondverpleegkundige
Cave: Polymem, niet spoelen
Mag wondranden overlappen
Mag geknipt worden
Uitermate geschikt bij skin tears
Afdekken met secundair verband
Mag 3-7 dagen blijven zitten, secundair
zo nodig vaker vervangen

UrgoTul SSD

Antibacteriële werking

Cave: niet bij MRI en radioactieve
therapie
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PRODUCT INFORMATIE
Vetgaas
Cuticell
Jelonet

EIGENSCHAPPEN
Oppervlakkige vocht afgevende wonden

AANDACHTSPUNTEN
1x per 24 uur wissel anders verkleving
(indrogen)
Als secundair verband over hydrogel
Vet gaas of paraffine gaas zijn gazen
met een fijnmazige polyester of
grofmazig

Hydroactief reinigend
verband
Urgo Clean

Voor oppervlakkige diepe wonden
Reinigende werking
Hemostatische werking
Verticale absorptie
Hoge absorptie capaciteit

Katoenen structuur die voorzien zijn
van een laag vaseline of paraffine
Mag wondranden overlappen
Mag geknipt worden
Verbandwissel 2-4 dagen

Wondrandbeschermer
Cavilon
Cutimed
(spray/crème/swabs)

Huidbeschermer
Niet prikkend

Zinkolie

Beschermt en droogt de huid
Voor gebruik goed mengen

Wondreiniger
Advacyn
Prontosan

Advacyn: reduceert bacteriën, virussen,
schimmels en sporen
Prontosan: verwijdert debris,
fibrinelagen en biofilm.
Reinigen en/of granuleren m.b.v.
vacuüm therapie
Uitsluitend voor te schrijven door
specialist
Oppervlakkige wond door bv
incontinentie
Te gebruiken bij IAD

Barrière crème insmeren tot de huid
stug aanvoelt, niet op de beschadigde
huid
Gebruiken voor gevoelige huid rondom
stoma
Bescherming huid tegen verweken van
wondvocht
Behandeling van rode pijnlijke huid
ontstaan door incontinentie van
urine/feces
Bij iedere verbandwissel dun
aanbrengen
Verwijderen met zoete olie
Cave: niet bij radiotherapie
In gazen gedrenkt 10 tot 15 min in de
wond
Daarna wondbed actief met gaas
reinigen
Renasys: foam of gazen
VAC: zwarte foam of witte foam
Wissel 1x per 3-4 dagen

Negatieve
Druktherapie
VAC
Renasys
Huidbeschermer
Aldanex
Proshield

Bescherming tegen en behandelen van
vochtletsel
Mag op beschadigde huid
Op basis van siliconen ruim
aanbrengen
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Productenlijst Wondbehandeling
GENERIEKE NAAM
Alginaat

FIRMA
Convatec
Urgo Medical
Urgo Medical
Systagenix

Antiseptisch middel

PRODUCTNAAM
Kaltostat
Urgosorb (AG)
UrgoTul SSD
Inadine zalfgaas
Alle AG-varianten (zilver)
Eusol

Enzym Alginogel

Flaminal Hydro

Flen Pharma

Geur neutraliserend verband

Carboflex

Convatec

Honingverband

Revamil

Biologiq

Huidbeschermer
Hydrocolloïd

Proshield
Aldanex
Duoderm Extra Thin

Smith & Nephew
Biologiq
Convatec

Hydrofiber (AG)

Aquacel (AG)

Convatec

Hydrogel

Duoderm Hydrogel
Urgo hydrogel
Novuxol

Convatec
Urgo Medical
Smith & Nephew

VAC
Renasys
UrgoTul Foam
Allevyn (AG)
Mepilex (AG)
Mepitel
Cuticell Contact
Cuticell
UrgoTul
Cutimed Protect
Cavilon
Zink
Advacyn
Prontosan

KCI Medical
Smith & Nephew
Urgo Medical
Smith & Nephew
Mölnlycke
Mölnlycke
BSN
BSN
Urgo Medical
BSN
3M

Antibacterieel verband

Necrose oplosser
Negatieve Druktherapie
Schuimverband

Siliconen gaas
Vet gaas
Wondrandbeschermer

Wondreiniger

Via apotheek verkrijgbaar

Biologiq
Braun
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