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Bent u onverwacht verhinderd?
Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen via
het nummer waar u de afspraak gemaakt hebt. Indien wij
niet op de hoogte zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt administratieve onkosten aan te rekenen.

Diabetische voetkliniek
Enkel op afspraak

Voor afspraken:
campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. + 32 3 444 12 11
www.gzaziekenhuizen.be
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Diabetische
voetkliniek
Toe te dienen zorgen

naam:
op
 rose
 rood

 geel
 zwart

was de wonde:
 droog
 vochtig
 nat

de wondomgeving was:
 intact
 rood
 scheurletsel  verweekt
 schilferig
 eeltvorming
neem contact op bij:
 kleurverandering: overwegend
 sterke geurverandering
 plotse aanwezigheid van etter
 verandering wondomgeving
Wonde reinigen met:
 dermacleanser

 stevig wrijven
 al deppend reinigen
Wonde ontsmetten met:
 isobetadine

zachte puimsteen rond wonde:
 dagelijks
 alle
dagen
voeten dagelijks inwrijven met hydraterende crème:
 Altrac-tain

% ureum

wondomgeving:
 Cavilon-crème/spray

tussen tenen goed drogen:
 Daktar-spray


anti-bacteriëel:
 Isobetadine gel
 Isobetadine wiek
 Isobetadine instilleren (met spuitje)
 gazen
 Isobetadine tulle
		

 zilverbanden
		
 Aquacel ag
		
 Mepilex AG
		

alginaat:
 Biatain:
 Aquacel
		

 plaat
 filler

hydrogel:
 Flaminal hydro/forte
		
 vlak

 nestje

Beschermend:
 silliconenverband
		
 Mepilex
		
 Mepilex lite
		
 Mepitel One
 Schuimverband
		

varia:
 Tenderwet 24
 Mesalt
 Iruxol

bedekkend verband:
 niet klevend (Stellaline/Melolin)
 gewatteerde compres (Zetuvit)
 polyurethaanfilm

zwachtel:
 Cambric
 Dauerbinde

kousen:
 naadloze kousen
 steeds kousen dragen
 elastische steunkousen
drukontlasting:
 vilt zo lang mogelijk ter plaatse laten
 vilt
ter plaatse laten
 vilt zelf vervangen (knippen) om de
dagen
 compresje tussen tenen
 silicone orthese
 steunzool
 verband schoen/halve schoen/walker/gips
 semi-orthopedische schoen
 orthopedische schoen
verband:
 ter plaatse laten
 zo lang mogelijk
 min
 max

dagen
dagen

hygiëne:
 wonde wel douchen
 wonde niet douchen
 geen bad nemen
 bad nemen na ...... dagen
bij volgende consultatie meebrengen:
 huispantoffels


 schoenen
 verband materiaal
 dit instructieblad
varia:

