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Het verband tussen Klinion  
en speciale wondzorg
Iedere dag doen we bij Mediq Medeco ons uiterste best om zorgprofessionals te ondersteunen bij het bieden 
van de juiste zorg en zetten we ons in om de zorg betaalbaar te houden. De geavanceerde wondproducten van 
Klinion Kliniderm sluiten naadloos aan op deze visie. Deze producten onderscheiden zich namelijk door de  
combinatie van functionaliteit, comfort en scherpe prijsstelling. 

Voor elke fase van de wondgenezing biedt Klinion wondbedekkers die voldoen aan de criteria voor geavanceer-
de wondzorg zoals een hoog draagcomfort, het bevorderen van de normale fysiologische wondgenezing, de 
ondoorlaatbaarheid voor micro-organismen, het absorberen van overmatig wondexsudaat, het creëren van  
vochtig wondmilieu en het beschermen van nieuw gevormd weefsel. Mocht u het product dat u zoekt niet  
kunnen vinden, neem dan contact met ons op. 

De productcategorieën van Klinion
•	Klinipress  Gaas- en nonwoven kompressen
•	Kliniderm Speciale wondverbanden
•	Klinifix Fixatiematerialen
•	Klinigrip Steunproducten
•	Klinidur  Compressieproducten
•	Kliniplast Pleisters
•	Klinisoft Wattenproducten
•	Klinibond Huidlijm
•	Klinisport Sportverzorging

De ondersteuning van Klinion
•	Klinion.nl Meer kennis over wondzorg.
•	Wondprotocol.nl Snel en eenvoudig online een protocol samenstellen.
•	Protocol op maat  Uw eigen wondprotocol opstellen en implementeren.
•	Educatie Geaccrediteerde trainingen wondzorg op diverse niveaus.
•	E-learning Geaccrediteerde e-learning wondzorg niveau 3 en niveau 4/5.
•	 Informatielijn Direct antwoord op uw vragen door verpleegkundig adviseurs.

Wilt u meer weten over onze merken of ondersteuning? Neem gerust contact met ons op via
Mediq Medeco, T (0186) 63 44 00, F (0186) 61 68 93, E info@mediqmedeco.nl
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Kliniderm foam silicone
Kliniderm foam silicone is een absorberend polyurethaan schuimverband met een zachte siliconen wondcontact-
laag. Deze wondcontactlaag beschermt de omliggende huid en zorgt voor minder pijn bij verbandwisseling. 
De absorberende schuimlaag neemt wondvocht op en houdt het vast in het verband. Tevens verdampt wond-
vocht gedeeltelijk door het verband, waardoor de totale opnamecapaciteit vergroot wordt. Het siliconenverband 
ondersteunt een vochtige wondbehandeling en is ook te gebruiken onder compressie.

Kenmerken
•	Minder pijn bij verbandwisseling.
•	Beschermt de omliggende huid.
•	eenvoudig (opnieuw) aan te brengen.
•	Comfortabel voor de patiënt.
•	Ondersteunt vochtige wondbehandeling.
•	Patiënt kan douchen met het verband.
•	Huidvriendelijke maar stevige fixatie.

Indicaties 
•	Standaard voor matig tot hevig exsuderende wonden, lite voor licht exsuderende wonden.
•	Veneuze en arteriële ulcera.
•	Decubituswonden.
•	Diabetische voetulcera.
•	Postoperatieve wonden.
•	Schaafwonden en andere traumatische wonden.

Kliniderm foam silicone mag ook op geïnfecteerde wonden worden toegepast mits de wondinfectie tegelijkertijd 
wordt behandeld volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15998541 40514823 5x5 cm 5 100

15998568 40514824 10x10 cm 5 100

15998576 40514825 15x15 cm 5 100

15998584 40514826 10x20 cm 5 100

15998592 40514827 20x20 cm 5 100

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15998606 40514828 7,5x7,5 cm 5 100

15998614 40514829 10x10 cm 5 100

15998622 40514830 12,5x12,5 cm 5 100

15998630 40514831 15x15 cm 5 100

15998649 40514832 10x20 cm 5 100

15998657 40514833 10x30 cm 5 100

15998665 40514834 15x20 cm 5 100

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15998673 40514810 6x8,5 cm 5 100

15998681 40514811 10x10 cm 5 100

15998703 40514812 15x15 cm 5 100

15998711 40514813 20x50 cm 4 80

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15998738 40514814 4x5 cm 5 100

15998746 40514815 5x12,5 cm 5 100

15998754 40514816 7,5x7,5 cm 5 100

15998762 40514817 10x10 cm 5 100

15998770 40514818 15x15 cm 5 100

Kliniderm foam silicone

Kliniderm foam silicone border

Kliniderm foam silicone lite

Kliniderm foam silicone border lite

Kliniderm heel en sacraal

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

16116267 40514835 10x17,5 cm 5 100

16116240 40514837 22,5x22,5 cm 5 100

1611659 40514838 18x18 cm 5 100
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Kliniderm silicone 
wound contact layer
Kliniderm siliconen wondcontactlaag heeft een zachte poreuze structuur waar exsudaat eenvoudig doorheen kan 
naar het secundaire verband en waardoor de kans op maceratie vermindert. De siliconen wondcontactlaag zorgt 
voor een pijnloze verbandwissel, waardoor de wondgenezing niet wordt verstoord. Kliniderm wondcontactlaag 
heeft slechts aan één zijde een siliconenlaag. Het kompres is daardoor eenvoudig aan te brengen, ook met hand-
schoenen aan. 

Kenmerken 
•	  Ongestoorde wondgenezing en minimale pijn bij verbandwissel.
•	  Minimale kans op maceratie van de wondranden.
•	  Verband is transparant waardoor wondinspectie mogelijk is zonder het verband te verwijderen.
•	  eenzijdige siliconenlaag verzekert eenvoudige applicatie en voorkomt verkleving aan het secundaire verband.
•	  Kosteneffectief.

Indicaties 
•	  Chronische exsuderende wonden zoals 

diabetische voetulcera, veneuze en 
arteriële ulcera, decubituswonden.

•	  1e- en 2e-graads brandwonden.
•	  Chirurgische wonden.
•	  Traumatische wonden.
•	  Als beschermlaag bij negatieve druktherapie.
•	  Kan tot 7 dagen op de wond blijven.

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

16066243 40514880 5x7,5 cm 10 700

16066251 40514881 7,5x10 cm 10 400

16066278 40514882 10x18 cm 10 700

16066286 40514883 20x30 cm 5 150

16066294 40514884 17x25 cm 5 200

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15546926 174810 5x5 cm 10 100

15546934 174811 10x10 cm 10 100

15546950 174812 15x15 cm 10 100

15546942 174813 10x18 cm 10 100

15546969 174814 20x20 cm 10 100

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15546977 174815 7,5x7,5 cm (wondkussen 4x4 cm) 10 100

15546985 174816 10x10 cm (wondkussen 5x5 cm) 10 100

15546993 174817 15x15 cm (wondkussen 10x10 cm) 10 100

15547000 174820 heel 5 40

15819558 174822 18,5x18 cm 10 100

Kliniderm foam 

Kliniderm foam border

Kliniderm foam
Kliniderm foam behoort tot de meest ontwikkelde generatie schuimverbanden en wordt ingezet bij diverse 
soorten matig tot sterk exsuderende wonden. Het absorberend schuimverband is één van de meest gebruikte 
speciale wondbedekkers met name vanwege het comfort en absorberend vermogen. Kliniderm foam kan tot 
7 dagen op de wond blijven. Het is comfortabel en zacht voor de patiënt en absorbeert veel wondvocht zonder 
doorlekproblemen. Het creëert tevens een gunstig vochtig wondklimaat voor snelle wondgenezing. Kliniderm 
foam is leverbaar in een versie zonder kleefrand, een versie met kleefrand (border) en een hieluitvoering (heel). 

Kenmerken
•	  Sterk absorberend door directe opname in het foam.
•	  Speciale toplaag met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid.
•	  In gebruik vormt het schuimverband zich naar het wondbed.
•	  Voorkomt maceratie.
•	  Verkleeft niet aan de wond.
•	  Huidvriendelijke microporeuze kleeflaag.
•	  Ondersteunt vochtige wondbehandeling.

Indicaties
•	  Matig tot sterk exsuderende wonden.
•	  Veneuze en arteriële ulcera.
•	  Decubituswonden.
•	  Diabetische voetulcera.
•	  1e- en 2e-graads brandwonden.
•	  Donorsites.
•	  Postoperatieve wonden.
•	  Schaafwonden en andere 

traumatische wonden.
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Kliniderm fiber cmc
Kliniderm fiber carboxymethylcellulose (cmc) is een hydro-actief, sterk absorberend, zacht, gelvormend wondver-
band. Dankzij het sterke (verticale) absorptievermogen wordt wondvocht in het verband opgenomen en omgezet 
in gel. De omzetting zorgt voor een vochtige wondomgeving, wat het herstelproces en het autolytisch debride-
ment bevordert. De sterke vezels van de Kliniderm fiber cmc zorgen ervoor dat het verband bij verbandwisseling 
in één stuk te verwijderen is uit de wond. Zonder beschadiging van het weefsel wordt bij verwijdering van het 
verband debris meegenomen. Het streven is immers een schoon wondbed te creëren. er blijft geen residu achter 
in de wond. 

Kenmerken 
•	  Stimuleert de wondgenezing door het creëren van een vochtig wondmilieu.
•	  Het sterke verticale absorberende vermogen reduceert het risico op maceratie van de wondranden. 
•	 In één geheel uit de wond te verwijderen door sterke vezels.
•	  Kosteneffectief.

Indicaties
•	  Chronische matig tot sterk exsuderende wonden zoals diabetische voetulcera, veneuze en arteriële ulcera, 

decubituswonden.
•	  Chirurgische wonden zoals postoperatieve wonden, secundair genezende wonden en donorsites.
•	  2e-graads brandwonden.
•	  Traumatische wonden zoals schaaf- en snijwonden.
•	  Oncologische wonden.
•	  Diepe wonden zoals bijvoorbeeld fistels.

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

16066308 40515020 5x5 cm 5  50

16066316 40515021 10x10 cm 5  50

16066324 40515022 4x30 cm 10 100

16066332 40515023 5x15 cm 5  50

16066340 40515024 1x45 cm 5  50

16066359 40515025 2x45 cm 5 50

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

14632500 174501 5x5 cm 10 100

14632519 174502 10x10 cm 10 100

14632527 174503 10x20 cm 5 50

14632462 174515 30x2 cm Cavity 5  50

Kliniderm alginate
Kliniderm alginate is een sterk absorberend alginaat wondverband van calcium- en natriumvezels. 
Het is geschikt voor gebruik bij wonden die veel wondvocht afgeven, met of zonder geel beslag, met of 
zonder necrose. In contact met wondvocht ontstaat een vormvaste gel die voor een vochtig wondmilieu zorgt en 
een optimale genezing bevordert. Het is ook geschikt voor gebruik bij geïnfecteerde wonden. Kliniderm alginate 
cavity is een dunne streng die ingezet wordt om diepe wonden op te vullen. Kliniderm alginate reinigt de 
wond door het absorberen van wondvocht en debris. Het verband dient altijd afgedekt te worden met een 
secundair verband.

Kenmerken
•	  resorbeerbaar verband van calcium- en natriumvezels.
•	  Sterk absorberend vermogen.
•	  Haemostatische (bloedstelpende) werking.
•	  Kan in zijn geheel verwijderd worden uit de wond.
•	  Verkleeft niet aan de wond waardoor pijn bij verbandwisselingen verminderd wordt en nieuw gevormd weefsel 

niet wordt beschadigd.

Indicaties
•	  Hevig exsuderende chronische en acute wonden. 
•	  Cavity voor opvulling van diepe wonden.
•	  Afhankelijk van de toestand van de wond kan Kliniderm alginate een aantal dagen op/in de wond blijven zitten.
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Klinion mesitran 
wondzalf & wondgel
Mesitran antibacteriële wondzalf en wondgel op honingbasis kunnen ingezet worden 
in alle fasen van de WCS-wondclassificatie: zwarte, gele en rode fase. Mesitran is 
ook uitstekend preventief antibacterieel toepasbaar, zorgt voor een snelle weefsel-
regeneratie en reduceert de vorming van littekenweefsel. er zijn geen contra-
indicaties en bijwerkingen bekend. 

Indicaties Mesitran wondzalf & wondgel
•	  Behandeling van chronische wonden zoals ulcus cruris en decubitus (graad I-V)
•	  Oncologische wonden.
•	  Acute wonden zoals schaaf- en snijwonden, ontvellingen en 1e- en 2e-graads 

brandwonden.
•	  Diverse schimmelinfecties zoals voet- en vaginale schimmels.

Kenmerken alle Mesitran producten
•	  Antibacterieel (bacteriocide).
•	  Schimmeldodend (fungicide).
•	  Necrose-oplossend.
•	  Geurneutraliserend.
•	  Ontstekingsremmend.
•	  Creëert een vochtig wondmilieu.
•	  Optimaliseert de wondheling. 
•	  Vermindert de kans op vorming van littekenweefsel.

Samenstelling Mesitran zalf
•	  Bestaat uit gesteriliseerde honing (48%), medilan, calendula, 

aloë vera, zinkoxide en is verrijkt met vitamine A, C en e.

Samenstelling Mesitran wondgel
•	  Bestaat uit gesteriliseerde zuivere honing (40%), glycolgelbasis, 

Medilan (non-allergeen), vitamine C en e (antioxidanten).

Verschillen Mesitran wondzalf en wondgel

ZI nR. REFEREnTIE oMsCHRIJVIng VERPaKKIng oVERdoos

14799391 174701 Mesitran zalf tube à 20 gram 1 12

15048810 174705 Mesitran gel tube à 15 gram 1 12

15420094 174706 Mesitran gel tube à 50 gram 1 12

MEsITRan WondZalF MEsITRan WondgEl

Compacte samenstelling Dunner, gemakkelijker smeerbaar

Dun aanbrengen Mag in grotere hoeveelheden aangebracht worden

Niet geschikt voor opvullen diepe wonden Geschikt voor opvullen diepe wonden

Kan bij ruim aanbrengen prikkeling veroorzaken Veroorzaakt geen prikkeling in de wond

Klinion mesitran wondverbanden
Klinion Mesitran wondverbanden zijn hydroactieve verbanden op honingbasis die geschikt zijn voor toepassing bij 
oppervlakkige acute of chronische wonden die licht tot matig vocht afgeven, met of zonder geel beslag, met of 
zonder necrose. Geschikt ook voor gebruik bij geïnfecteerde wonden; doodt onder andere de antibiotica-resistente 
bacteriën MrSA en Vre. Alle kenmerken van Mesitran (zie pagina 10) zijn ook van toepassing op de Mesitran 
verbanden.  

Kenmerken Mesitran hydro en hydro border 
•	  Basis is een honing-gel (30% honing).
•	  Gel voorzien van semipermeabele wondfilm.
•	  Creëert optimaal vochtig wondklimaat.
•	  Hydro border variant is een eilandverband met klevende rand rondom.
•	  Waterdampdoorlatend en ondoorlaatbaar voor micro-organismen en vocht van buitenaf.
•	  Kleeft niet aan de wond.
•	  Transparant.
•	  Vermindert de kans op vorming van littekenweefsel.
•	  Afhankelijk van de toestand van de wond kan Mesitran hydro of hydro border 1 tot 5 dagen op de wond blijven. 

Kenmerken Mesitran net
•	  Synthetisch wondcontactmateriaal, voorzien van een honing-gel (30% honing).
•	  Wondvocht wordt gedeeltelijk opgenomen en overtollig vocht wordt doorgegeven aan het secundaire verband 

(absorberend verband of gaaskompres) dat op het netverband kan worden gelegd.
•	  Bij verbandwisseling kan het netverband (3-5 dagen) op de wond blijven en wordt 

tussentijds alleen het secundaire verband vernieuwd.
•	  Hecht niet aan de wond.
•	  Voor het behandelen van grote wonden kunnen meerdere netverbanden 

aansluitend worden aangebracht.
•	  Vooral geschikt voor vochtige tot natte wonden.

Kenmerken Mesitran tulle
•	  Hydro-actief polyetheen wondcontactmateriaal met Mesitran soft (40% honing).
•	  Verkleeft niet aan de wond.
•	  Mag over de wondranden gelegd worden.
•	  Meest geschikt voor oppervlakkige wonden die geen tot matig vocht afgeven.
•	  Afdekken met kompres of absorberend verband en vastzetten met brede 

fixatiepleister of (cohesief) windsel.
•	  Vervang het verband binnen 3-5 dagen.

ZI nR. REFEREnTIE oMsCHRIJVIng VERPaKKIng oVERdoos

14924374 174710 Mesitran hydro 10x10 cm 5 100

14924390 174711 Mesitran border 10x10 cm 5 100

14924498 174712 Mesitran net 10x10 cm 5 100

15726967 174715 Mesitran tulle 10x10 cm 10 240
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Kliniderm hydro
een steriel hydro-actief wondverband voor de behandeling van chronische en acute wonden, die weinig tot matig 
wondvocht afgeven. Kliniderm hydro verkleeft niet aan de wond, waardoor pijn bij verbandwisselingen verminderd 
wordt en nieuw gevormd weefsel niet wordt beschadigd. In contact met wondvocht vormt het verband een gel. 
Het houdt een vochtig wondmilieu in stand, dat het fysiologische genezingsproces van de wond stimuleert.

Kenmerken
•	  Steriel hydro-actief wondverband.
•	  Creëert een vochtig wondmilieu.
•	  Vervaardigd van een polymeer matrix.
•	  Voorzien van een semipermeabele 

polyurethaan foam/folie toplaag.
•	  Ondoorlaatbaar voor water en bacteriën.
•	  Kan meerdere dagen op de wond blijven zitten.

Indicaties
•	  Chronische en acute wonden, die weinig tot matig wondvocht 

afgeven. 
•	  Brandwonden.
•	  Schaafwonden.
•	  Donorsites.
•	  Decubituswonden.
•	  Ulcus cruris.
•	  Postoperatieve wonden.

•	Kliniderm hydro thin   Zeer dun, transparant, hydro-actief wondverband voor wonden die weinig vocht 
afgeven.

•	Kliniderm standard  Geschikt voor wonden die matig vocht afgeven.
•	Kliniderm border  Standaard hydrocolloïd met extra fixatierand.
•	Kliniderm border sacraal  Standaard hydrocolloïd met extra fixatierand in sacraalvorm voor de stuit.

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

14632241 174101 Thin 7,5x7,5 cm 5 300

14632306 174102 Thin 10x10 cm 5 300

14632322 174103 Thin 15x15 cm 5 150

14632349 174104 Thin 20x20 cm 5 100

14632373 174302 Standard 10x10 cm 5 100

14632403 174303 Standard 15x15 cm 5 50

14632411 174304 Standard 20x20 cm 5 50

14632128 174201 Border 7x7 cm 5 100

14632187 174202 Border 10x10 cm 5 100

14632195 174203 Border 14x14 cm 5 50

14642816 174204 Border Sacraal 15x18 cm 5 50

Kliniderm hydrogel
Kliniderm hydrogel wordt ingezet bij diverse chronische wonden met necrose en/of fibrinebeslag of bij wonden 
waar een vochtige wondbehandeling gewenst is. een hydrogel creëert een vochtig wondmilieu, hydrateert 
de wond en het houdt vocht vast. Dit is van belang voor een snelle en efficiënte wondgenezing. Daarnaast 
stimuleert Kliniderm hydrogel het autolytisch debridement en wordt het ingezet om zwarte necrose te 
verweken of geel fibrinebeslag op te lossen. In de rode ‘fase’ wordt een hydrogel toegepast om kwetsbaar 
granulatieweefsel te beschermen. Bij diepe wonden vult een hydrogel de ‘dode’ ruimtes op; dit is van belang 
om infectie te voorkomen. Omdat Kliniderm hydrogel voornamelijk uit water bestaat, heeft het bovendien een 
verkoelend en pijnverzachtend effect.

Kenmerken
•	  Transparante hydrogel van 85% water.
•	  Gel blijft goed op zijn plaats door zijn compacte structuur.
•	  Bevordert zelfreinigend vermogen van de wond.
•	  Creëert een vochtig wondmilieu.
•	  Beschermt en koelt de wond en verzacht bij wondpijn.

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15901114 40511000 tube à 8 gram 10 100

15901122 40511002 tube à 15 gram 10 100

15901130 40511004 tube à 25 gram 10 100

Kliniderm hydro is leverbaar in diverse uitvoeringen
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Kliniderm 
superabsorbent dressing
Kliniderm superabsorberend verband wordt ingezet bij hevig exsuderende wonden. Kliniderm superabsorberend 
verband bestaat uit een zachte nonwoven wondcontactlaag die het wondvocht direct doorlaat naar de onder-
liggende absorberende kern. Deze absorberende kern bestaat uit superabsorberende polymeren (SAP). Deze 
nemen zeer veel wondvocht en bloed op en houden het vast zodat de wond en ook de omliggende wondranden 
niet te nat worden en er maceratie kan ontstaan. De gevormde gel in de absorberende kern zorgt voor een vochtig 
wondmilieu waardoor het verband niet verkleeft aan de wond. De buitenzijde van het verband bestaat uit een 
blauwe, hydrofobe laag. Deze minimaliseert het risico op lekkage. De absorberende kern zit los in het kompres 
zodat deze vrij kan opzwellen en dus veel wondvocht kan opnemen. Kliniderm superabsorberend verband kan 
prima onder compressie worden toegepast.

Kenmerken
•	Verband absorbeert ongeveer 30x het eigen gewicht 

in wondvocht.
•	De witte kant van het verband is de wondcontactlaag.
•	De absorberende kern bestaat uit superabsorberende 

polymeren (SAP).

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15937895 40511700 7,5x7,5 cm 50 400

16066421 40511706 10x10 cm 10 50

15937909 40511701 10x10 cm 50 400

16066448 40511707 10x15 cm 10 40

15937917 40511702 10x20 cm 50 400

16066456 40511708 15x20 cm 10 40

15937925 40511703 20x20 cm 15 120

16066464 40511709 20x25 cm 10 40

15937933 40511704 20x30 cm 10 80

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15937941 40511710 10x10 cm 100 600

15937968 40511711 10x20 cm 50 300

15937976 40511712 20x20 cm 50 150

Kliniderm superabsorbent dressing steriel

Kliniderm superabsorbent dressing niet steriel

Klinibond huidlijm
Klinibond huidlijm is geschikt voor het sluiten van schone, acute (snij)wonden. Het aanbrengen van Klinibond 
is pijnloos, snel en gemakkelijk. Pijnbestrijding is niet nodig. Klinibond is in één laag aan te brengen en goed te 
doseren. Het afdekken van de wond is niet noodzakelijk. De patiënt mag zich na behandeling kort wassen of douchen. 
Voordeel van deze behandeling is dat achteraf geen hechtingen hoeven te worden verwijderd. Bovendien geeft 
wondsluiting met Klinibond huidlijm een betrouwbare wondsluiting met een mooi cosmetisch resultaat.

Kenmerken
•	Transparante huidlijm op basis van n-butyl-cyanoacrylaat.
•	Geleverd in een kunststof ampul.
•	Voorzien van unieke en handige applicator voor een zeer 

nauwkeurige applicatie.
•	Bewaren in koelkast.

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

14742659 115500 0,5 gram met applicator 10 100
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Kliniderm film
De steriele Kliniderm film transparante wondfolie is met name geschikt voor de behandeling van 1e-graads brand-
wonden, donor sites, drukplekken of de preventie ervan, postoperatieve wonden en schaafwonden. Daarnaast wordt 
de Kliniderm film toegepast voor de fixatie van infusen en als secundair wondverband. Het houdt het vochtig wond-
milieu in stand en heeft daardoor een gunstig effect op het natuurlijke genezingsproces. Door de transparante folie 
kan het genezingsproces goed worden gevolgd. Kliniderm film is tevens leverbaar in een onsteriele film op rol voor 
de secundaire afdekking van wondverbanden. Kliniderm film IV is een transparante fixatiepleister speciaal voor een  
fixatie van infusen en centrale lijnen. Door de transparante wondfolie is de insteekopening altijd goed zichtbaar.

Kenmerken
•	  Steriel transparant polyurethaan wondfolie.
•	  Voorzien van een huidvriendelijke polyacrylaat kleeflaag.
•	  Semipermeabel voor gelijkmatige uitwisseling van waterdamp en zuurstof.
•	  Ondoorlaatbaar voor micro-organismen.
•	  Met de wondfolie kan kortdurend gedoucht worden.
•	  Kan 3-7 dagen op de wond blijven zitten.
•	  Gebruiksvriendelijke applicatietechniek in 3 stappen.

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

14632071 174402 6x7 cm 10 450

14632098 174403 10x12 cm 10 280

14632101 174404 15x20 cm 10 140

14997568 174405 15x30 cm 10 70

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

16066472 40514870 5 cm x10 m 1 50

16066480 40514871 10 cm x10 m 1 20

16066499 40514872 15 cm x10 m 1 20

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15982998 40514860 5x7,2 cm 50 600

15986233 40514861 10x10 cm 50 600

15986241 40514862 10x12 cm 50 600

15986268 40514863 10x15 cm 50 600

15986276 40514864 10x20 cm 50 300

15986284 40514865 10x25 cm 50 300

15986292 40514866 10x30 cm 50 300

16066502 40514867 10x35 cm 50 300

15986306 40514868 15x20 cm 50 300

40514869 20x30 cm 50 300

REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

40514840 4x5 cm 50 600

40514841 5x7,2 cm 50 600

40514842 10x10 cm 50 600

40514843 10x12 cm 50 600

40514844 10x15 cm 50 600

40514845 10x20 cm 50 300

40514846 10x25 cm 50 300

40514847 10x30 cm 50 300

40514848 15x20 cm 50 300

40514849 20x30 cm 50 300

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

40514855 6x7 cm 50 600

15410927 4174420 8x5,5 cm 50 2400

Kliniderm film steriel

Kliniderm film roll onsteriel op rol

Kliniderm film with pad met wondkussen

Kliniderm film IV infuuspleister

Kliniderm film steriel bulkverpakking* 
Kliniderm film is in iets andere uitvoering ook leverbaar in bulkverpakking voor gebruik in met name ziekenhuizen 
en instellingen. Deze uitvoering heeft een applicatiemethode in 2 stappen en heeft door de grootverpakking een 
scherpere prijsstelling.

*bulkverpakking met 2-staps applicatiemethode



Speciale Wondbedekkers

Het voordeel van xtrata
De flexibele gepatenteerde Stratagel™ kleeflaag vormt zich volledig naar het ruwe oppervlak van 
de huid. Dit zorgt voor een stevige kleefkracht terwijl de schade aan het stratum corneum bij het 
verwijderen van de pleister drastisch wordt teruggebracht. De vloeibaarheid van de lipogel kleeflaag 
en de enorme vochtdoorlaatbaarheid resulteren in een unieke en zeer huidvriendelijke kleeflaag.
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Kliniderm film xtrata
Kliniderm xtrata met Stratagel™ kleeflaag is een extra huidvriendelijke wond- en fixatiefolie die speciaal geschikt 
is voor gebruik bij de probleemhuid en de tere huid van bijvoorbeeld ouderen, kinderen, dialyse- en oncologie-
patiënten. Door de huidvriendelijke eigenschappen is deze wond- of fixatiefolie is zeer geschikt om gedurende 
langere tijd te gebruiken. Kliniderm film xtrata steriele transparante wondfolie wordt gebruikt voor het afdekken 
van weinig vocht afgevende schone wonden. Ook toepasbaar voor het fixeren van diverse wondkompressen en 
voor het fixeren van infusen en centrale lijnen. Kliniderm film xtrata niet-steriele transparante fixatiefolie op rol is 
zeer geschikt voor waterdichte fixatie van diverse kompressen en het fixeren van diverse lijnen.

Kenmerken
•	  Uitstekende kleefkracht omdat de Stratagel™ kleeflaag zich optimaal verspreidt over het ruwe oppervlak van de 

huid waardoor het contactoppervlak met de huid vergroot wordt en een minder sterke kleefkracht nodig is om 
toch stevig te fixeren.

•	  De huid wordt bij het verwijderen van de folie niet of nauwelijks beschadigd. 
•	  Kleefkracht is direct optimaal in tegenstelling tot polyacrylaat kleeflagen.
•	  Hoge waterdampdoorlaatbaarheid (MVTr 2000 g/m2/24h).
•	  Volledig ondoorlaatbaar voor bacteriën van buitenaf.
•	  Waterdicht voor vocht van buitenaf (wassen en douchen mogelijk).
•	  Folie is flexibel waardoor geschikt voor toepassing op gewrichten.

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15102742 291409 6x9 cm 100 500

15102750 291413 10x13,5 cm 50 300

ZI nR. REFEREnTIE MaaT VERPaKKIng oVERdoos

15102718 291405 5 cm x10 m 1 20

15102726 291410 10 cm x10 m 1 20

15102734 291415 15 cm x10 m 1 20

Kliniderm film xtrata steriel

Kliniderm film xtrata onsteriel op rol

20% van stratum 
corneum verwijderd

89% van stratum 
corneum verwijderd

Xtrata

Zeer geringe beschadiging 
stratum corneum

Traditionele kleeflaag 

Substantiële huidbeschadiging door 
verwijdering stratum corneum

Microscopische opname van het kleefoppervlak van de pleister na verwijdering. 
Toepassingsgebied: borst. 
Duur van applicatie: 6 uur (vergroting: x50).

De buitenste laag van de huid, de stratum corneum, heeft een belangrijke barrièrefunctie.
Beschadiging van deze laag door het gebruik van pleisters maakt de huid gevoelig voor het ontstaan 
van irritatie en diverse huidklachten.



speciale wondbedekkers

Is de wond 
nat, vochtig 
of droog?

Is de wond 
nat, vochtig 
of droog?

Is de wond nat,  
vochtig of droog?

Nat Nat

Vochtig Vochtig

Droog Droog

Ja Nee

Infectie? Infectie?

Rood, 
WondsPoElIng

doel = beschermen

gEEl,  
WondsPoElIng

doel = reinigen  
bacteriën verwijderen

ZWaRT,  
WondsPoElIng

doel = reinigen,  
necrose, bacteriën 
verwijderen. Bij droge 
necrose niet spoelen.
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Alexander Flemingstraat 2,  3261 MA  Oud-Beijerland
T. 0186 63 44 00  www.mediqmedeco.nl   COMMITTeD TO yOUr CAre20

Wilt u meer weten over het gebruik van de Klinion producten of een deskundig advies? Kijk dan op www.mediqmedeco.nl  
of www.klinion.nl voor meer informatie. Of neem contact op met onze afdeling Customer Service (0186) 63 44 00, bereikbaar op  
werkdagen van 8.15 - 16.45 uur. Wij zijn er voor u!

Classificatie en wondbehandeling
•		Rode fase 

Beschermen van de wond en absorberen 
wondvocht en creëren vochtig wond-
milieu.

•		gele fase 
reinigen, antibacterieel beleid, absorberen 
wondvocht en creëren vochtig wondmilieu.

•		Zwarte fase 
Necrose verwijderen, reinigen, antibacte-
rieel beleid en absorberen wondvocht.

Indicaties speciale wondbedekkers
•		Chronische wonden 

Bijvoorbeeld Decubitus (graad I-V),  
Ulcus Cruris, diabetische ulcera,  
oncologische wonden.

•		acute wonden 
Bijvoorbeeld schaafwonden, snijwonden, 
ontvellingen, 1e-, 2e-graads brandwonden 
en postoperatieve wonden.

•  schimmels 
Voor de behandeling van bacteriële en 
schimmelinfecties (voet-nagel)  
wordt Mesitran zalf aanbevolen.

•		geïnfecteerde wonden 
Wonden met bacteriën, zoals e-coli, 
MrSA, stafylokokken en pseudomonas.

Is er een infectie?
een gecontamineerde wond is het voor-
stadium van infectie. Behandel wonden met 
een verhoogd infectierisico (bijv. ulcera, 
decubitus en brandwonden) preventief met 
een antibacterieel product. Geïnfecteerde 
wonden moeten gereinigd en antibacterieel 
worden behandeld om genezing mogelijk te 
maken. De belangrijkste wondbacteriën zijn 
stafylokokken en pseudomonas. Voorkom 
dat contaminatie een infectie wordt.

 -  Alginaat  
(Standard/Cavity) 

 - Honinggel

 - (Siliconen) Schuimverband
 - Fiberverband
 - Honingnetverband
 - Honinggel

 - Fiberverband Cavity 
 -  Alginaat  
(Standard/Cavity)

 - Honinggel

 - (Siliconen) Schuimverband
 - Fiberverband
 - Honingverband/-gel
 - Hydrocolloïd (Standard)

 - Hydrogel
 - Honinggel

 -  Niet-verklevend wondcont. mat.
 - Hydrogel
 - Honinggel 
 - Wondfolie
 -  Hydrocolloïd (Thin) (Siliconen)  
schuimverband

 - Alginaat Cavity
 - Honinggel

 - (Siliconen) Schuimverband
 - Fiberverband
 - Honinggel 
 - Honingnetverband

 - Necrotomie
 - Honingzalf
 - Alginaat (Cavity)

 - Necrotomie
 - Honingzalf/Honingnetverband
 - (Siliconen) Schuimverband

 - Fiberverband Cavity
 -  Alginaat  
(Standard/Cavity)

 - Honinggel

 - (Siliconen) Schuimverband
 - Fiberverband
 - Honingverband/-gel
 - Hydrocolloïd (Standard)

 - Necrotomie
 - Honingzalf
 -  Alginaat  
(Standard/Cavity)

 - Fiberverband Cavity

 - Necrotomie 
 - Honingzalf
 - (Siliconen) Schuimverband
 - Alginaat 
 - Fiberverband

Honinggel

Honinggel  
Geur neu tra liserend 
verband

Necrotomie
Honingzalf/-gel

Necrotomie  
Honing zalf/-gel  
Geur neutraliserend 
verband

 - Honinggel
 - Hydrogel

 - Honingverband/-gel
 - (Siliconen) Schuimverband
 - Hydrocolloïd (Thin)

 -  Necrotomie/ 
droog verbinden

 - Honingzalf/-gel
 - Hydrogel

 - Necrotomie/droog verbinden
 - Honingzalf/-gel
 - Hydrogel

Diepe wond Oppervlakkige wond

beslisboom wondverzorging
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