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BurnJel

Wanneer gebruiken
Klinion BurnJel is gel op waterbasis die 
direct na de verbranding op de brandwond 
wordt aangebracht met behulp van een pomp-
flacon. De gel absorbeert de hitte en werkt 
pijnverzachtend en verkoelend, ook bij ver-
branding door de zon. BurnJel voorkomt 
onderkoeling, koelt de brandwond snel en 
is gemakkelijk mee te nemen.

Productinformatie BurnJel
• in handige pompflacon
•  gel op basis van gedemineraliseerd water en 

Tea Tree olie
•  Tea Tree olie beperkt de kans op infecties  

tijdens het koelen
•  inhoud flacon is voldoende voor meer-

dere behandelingen
• hoeft niet gekoeld bewaard te worden

Gebruik BurnJel
•  BurnJel gebruiken voor oppervlakkige 

brandwonden
•  pomp gel uit flacon tot gehele brand-

wond bedekt is met BurnJel
•  koel 10 tot 30 minuten, stop met koe-

len zodra de pijn verdwenen is
•  de behandeling herhalen wanneer de 

brandwond nog pijn geeft

Meer weten?
Wilt u meer weten over het gebruik van Klinion 
producten of een deskundig advies? Bel dan met 
de gratis consumenteninformatielijn van Medeco: 
0800 - 022 82 82 (op werkdagen bereikbaar van 
9.00 - 16.00 uur).

Vervolgbehandeling van brandwonden 
(na het koelen)

Let op: raadpleeg een arts in situaties zoals beschreven 
in Eerste hulp bij brandwonden

Graad Behandeling Doel

1ste graads BurnJel (dun) tot pijn  
verdwenen is

-  huid koel en soepel 
houden

2de graads
(oppervlakkig)

antibacteriële zalf (Mesitran) 
+ zalfkompres (Klinitulle) 
+ non woven kompres  
(NW Compres)

fixeren met een elastisch 
fixatiewindsel:
-  Klinifix Cohesive, windin-

gen kleven op elkaar

blaren niet openen, dit 
beperkt de kans op infectie

dagelijkse  
verbandwisseling

-  bescherming tegen 
infectie

-  snelle wondgenezing
-  beschermen van 

aanwezige blaren

2de graads  
(diep)

antibacteriële zalf (Mesitran) 
+ zalfkompres (Klinitulle) 
+ non woven kompres  
(NW Compres)

fixeren met een elastisch 
fixatiewindsel:
-  Klinifix Cohesive, windin-

gen kleven op elkaar

dagelijkse  
verbandwisseling

-  bescherming tegen 
infectie

-  uitdroging  
voorkomen

-  snelle wondgenezing

3de graads laten behandelen in het 
ziekenhuis

-   specialistische 
behandeling

Brandwondenwijzer
Eerste hulp bij brandwonden

Neem gratis
mee!



Brandwondenwijzer
Eerste hulp bij brandwonden

Klinion staat voor een compleet assortiment verbandmiddelen 
voor zowel professioneel gebruik als voor de thuissituatie, op 
het sportveld, tijdens de vakantie of onderweg.

In deze folder geven we u een aantal richtlijnen voor het verlenen 
van eerste hulp bij brandwonden. U kunt ook zien welk product 
u in welke situatie nodig hebt. Lees voor gebruik altijd eerst de 
bijsluiter.

Eerste hulp bij brandwonden
•  begin direct met het koelen van de brandwond. Dit kan met 

WaterJel (koelkompres), BurnJel (koelende gel) of met lauw, 
langzaam stromend water.

•  koel de brandwond 10 tot 30 minuten. Stop met koelen zodra de 
pijn verdwenen is.

• let bij gebruik van water op onderkoeling
•  verwijder sieraden en kleding, tenzij ze aan de huid gekleefd zit-

ten. Bij kinderen luiers afdoen, wanneer dit gebied betrokken 
is bij de verbranding.

•  raadpleeg arts:
 -  als verbranding is ontstaan door elektriciteit of chemisch 

product
 -  bij een 2de graads verbranding die groter is dan het 

oppervlak van de gestrekte hand van het slachtoffer
 - bij een 2de graads brandwond aan gewrichten
 - bij elke 3de graads verbranding
 -  als de brandwond aan het gezicht/hoofd, voeten, handen, 

hals, borst of onderbuik zit
 - bij elke verbranding rondom ledematen

Zo herkent u de dieptegraad  
van de brandwond

Graad Kleur van  
de huid

Pijn Overige  
kenmerken

1ste graads
(bijv. verbranding 
door de zon)

rood ja droog

2de graads  
(oppervlakkig)

rood ja blaarvorming

2de graads  
(diep)

dof rood met witte 
zones

ja blaarvorming,
zwelling

3de graads wit/geel/bruin/zwart nee* gevoelloos,  
leerachtig

* maar omgeving van de brandwond wel

WaterJel

Wanneer gebruiken
In geval van een brandwond moet de huid 10 tot 30 minuten 
gekoeld worden om beschadiging van diepere huidlagen te 
voorkomen. Klinion WaterJel is een kompres met gel 
dat direct na de verbranding op de brandwond 
wordt gelegd. Het kompres absorbeert de 
hitte en werkt langdurig pijnverzach-
tend en verkoelend, ook bij verbran-
ding door de zon. Te gebruiken bij 
kleine tot middelgrote brandwon-
den. WaterJel voorkomt onderkoe-
ling, koelt de brandwond snel en 
is gemakkelijk mee te nemen.

Productinformatie WaterJel
•  met gel geïmpregneerd kompres (5 x 15 cm)
• gel op basis van gedemineraliseerd water en Tea Tree olie
• Tea Tree olie beperkt de kans op infecties tijdens het koelen
•  hoeft niet gekoeld bewaard te worden
• kompres kleeft niet aan de wond

Gebruik WaterJel
• WaterJel uit de verpakking halen
•  leg het kompres op de brandwond
•  giet de overgebleven gel uit de ver-

pakking over het kompres
•  koel 10 tot 30 minuten. Stop met 

koelen zodra de pijn verdwenen is
•  WaterJel kompres is eenmalig te 

gebruiken
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