

STERIEL KOMPRES 5 x 5 cm



STEREL KOMPRES 10 x 20 cm



NIET-INKLEVENDVERBAND
type Novopad / Melolin
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TEGADERM FILM



TEGADERM + PAD



FIXOMULL



ELASTISCHE WINDEL 10 x 4 cm



ELASTISCHE WINDEL 5 X 4 cm



ABSORBEREND KOMPRES 10 x 20 cm



WINDELS 8 cm
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Losgescheurde
huid of skin tears

Besteed aandacht
aan het volgende:
Bij roodheid, zwelling, pijn, warmte of
vuil beslag is er mogelijk een infectie.
Raadpleeg je huisarts voor een
controle van de wonde.

Beste mevrouw, meneer
Je kwam op spoedgevallen met een wonde die ontsmet
en verzorgd werd.
Met deze folder willen wij je graag helpen om de wonde
thuis zo goed mogelijk verder te verzorgen.
Indien je de wonde niet zelf kan verzorgen, kan je
steeds beroep doen op een thuisverpleegkundige (via je
ziekenfonds of op zelfstandige basis) of op je huisarts.

 Skin tear zonder weefselverlies
De wonde werd verzorgd met een siliconenverband
(type Mepitel® One).
Dat verband mag een zevental dagen ter plaatse
blijven. Als het kompres (op het siliconenverband)
vuil is, moet je het vervangen.
Na 10 dagen mag je het siliconenverband
verwijderen met fysiologisch water (vrij te verkrijgen
in de apotheek of warenhuis).
Indien nodig kan je dan nogmaals een siliconenverband aanbrengen gedurende een drietal dagen
tot wanneer er een volledige wondgenezing is.
 Skin tear met gedeeltelijk weefselverlies
De wonde werd verzorgd met een siliconenverband
(type Mepitel® One) en een hydrogel (type
Flamigel®). Het siliconenverband dient acht
dagen ter plaatse te blijven. Je dient dagelijks
het siliconenverband te reinigen met fysiologisch
water om er dan een nieuwe laag hydrogel op aan
te brengen. Vervolgens kan je de wonde afdekken
met een niet-inklevend verband en een zwachtel of
tubulair verband.
 Skin tear met volledig weefselverlies
De wonde werd verzorgd met een absorberend
verband (type Mepilex®). Dat verband mag ter
plaatse blijven tot het verzadigd is.
Het verband dient men te vervangen bij verzadiging.
Maximum drie à vier dagen ter plaatse laten.

