
SUPER ABSORBEREND WONDVERBAND

Daar waar traditionele absorberende verbanden niet 
volstaan en geavanceerde wondverbanden soms te
duur zijn, bijvoorbeeld omdat de wond dagelijks geïn-
specteerd moet worden, is Kliniderm Superabsorbent 
Dressing een uitstekende oplossing. Kliniderm 
superabsorberend verband bestaat uit een zachte 
nonwoven wondcontactlaag die het wondvocht direct
doorlaat naar de onderliggende absorberende kern. 
Deze absorberende kern bestaat uit superabsorberende
polymeren (SAP) die een gel vormen zodra ze in con-
tact met wondvocht komen. Ze nemen het wondvocht 
en ook bloed op en houden het vast in het verband. 
Dit voorkomt maceratie van de omliggende huid en 
wondranden. De buitenzijde van het verband bestaat 
uit een blauwe, hydrofobe laag. Deze minimaliseert het 
risico op lekkage.  

Kliniderm Superabsorbent 
Dressing
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Committed to your care

Medeco B.V. 
Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland
Telefoon (0186) 63 44 00 | www.medeco.nl

BESTELNR.   OMSCHRIJVING BINNEN-
DOOS ZI-NR.

40511700 7,5 X 7,5 CM *S* 50 st. 15937895

40511701 10 X 10 CM *S* 50 st. 15937909

40511702 10 X 20 CM *S* 50 st. 15937917

40511703 20 X 20 CM *S* 15 st. 15937925

40511704 20 X 30 CM *S* 10 st. 15937933

40511710 10 X 10 CM 100 st. 15937941

40511711 10 X 20 CM 50 st. 15937968

40511712 20 X 20 CM 50 st. 15937976

INDICATIES

• Matig tot zwaar exsuderende chronische en acute 
wonden zoals bijvoorbeeld decubitus, diabetische 
voetwonden, veneuze en arteriële ulcera, postopera-
tieve- en traumawonden • Mag toegepast worden op 
geïnfecteerde wonden, echter heeft geen antibacteriële 
functie. Behandel de infectie bijvoorbeeld met een 
wondcontactlaag met zilver of honing • Als primair 
maar ook als secundair verband te gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

• Kies de juiste maat; de binnenrand van het verband 
moet de wond met minstens  1,5 à 2 cm overlappen; 
niet in het verband knippen! • Plaats de witte nonwo-
ven wondcontactlaag op de wond • Fixeer het wond-
verband met een fi xatiewindsel of –pleister 
• Controleer regelmatig of het verband verzadigd is en 
verwissel het dan • Afhankelijk van de vochtigheid van 
de wond kan het verband maximaal 3-5 dagen op de 
wond blijven • Maak het verband eventueel nat met een 
zoutoplossing om het eenvoudig te verwijderen
• Geschikt voor gebruik bij compressietherapie.

VOORDELEN KLINIDERM SUPERABSORBENT 
DRESSING

•  Hoge absorptiecapaciteit
•  Uitstekende retentie, minimaal risico op lekkage
•  Biedt optimaal vochtmanagement
•  Comfortabel voor de patiënt
•  Geschikt voor compressietherapie

Kliniderm Superabsorbent 

NIEUW
Voor extra absorptie


