Help patiënten zich
goed in hun vel te
voelen, zelfs als deze is
aangetast.

7
NON ADHESIVE

MEDIUM

UP TO 7 DAYS

ALLEVYN™ Non-Adhesive heeft een drielaagse structuur, bestaande uit een
niet klevende wondcontactlaag3, een zachte en sterk absorberende foam2
en een ademende toplaag1. Zo wordt comfort voor de patiënt4 gecombineerd
met effectieve vochtbeheersing1,2.
Zeer goed ademende topfilm1 helpt het risico op maceratie van de wond en de huid eromheen tot een minimum te beperken5
• Niet klevende wondcontactlaag maakt het wondverband geschikt voor gebruik op tere en gevoelige huid3,4 zoals bij epidermolysis bullosa
• Zacht en comfortabel voor de patiënt4 en vervormbaar voor lastig te verbinden lichaamsdelen2,4
• Specifiek komvormig hielverband dat speciaal is ontworpen voor dit lastig te verbinden gebied
• In een groot aantal maten beschikbaar. Alle versies kunnen worden bijgeknipt voor gebruik op afwijkende lichaamscontouren
• Geschikt voor gebruik onder compressietherapie7
• Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen2
• Speciale vorm ontwikkeld voor tracheostomie
•

Indicaties
Oppervlakkige, granulerende wonden, chronische en acute
exsuderende wonden, oppervlakkige tot diepe wonden zoals
decubitus, beenulcera en diabetische voetulcera, geïnfecteerde
wonden, maligne wonden, incisies, eerste- en tweedegraads
brandwonden, donorplaatsen, ulcera met een schimmelinfectie,
oncologische wonden en epidermolysis bullosa.

Ademende topfilm1
Hydrocellulaire foamlaag2
Niet verklevende3 wondcontactlaag

Aanbrengen
Maak de wond schoon in overeenstemming met lokale klinische
protocollen. Kies een geschikte maat wondverband. Prepareer
en reinig de huid rondom de wond en verwijder overtollig vocht.
Overtollig haar moet worden weggeknipt om ervoor te zorgen dat
het wondverband zo dicht mogelijk op de wond wordt aangebracht.
Haal ALLEVYN Non-Adhesive met een schone techniek uit de
verpakking. Breng de witte kant aan op de wond en zorg daarbij voor
goed contact. Maak het wondverband vast met een fixatiemiddel
(bijv. OPSITE™ Flexifix of OPSITE Flexifix Gentle), tape of wondverband.
ALLEVYN Non-Adhesive kan worden bijgeknipt om het wondverband
passend te maken voor gebruik op een lastige plaats. Gebruik altijd
een schone techniek om het wondverband bij te knippen. Bij gebruik
onder compressietherapie moet het wondverband op maat worden
geknipt van de wond. Als het verband is bijgeknipt, zorg dan dat
blootgestelde randen van het schuimverband afgeplakt worden met
een folie, waarbij gezorgd moet worden dat niet het gehele verband
bedekt wordt.

Voorzorgsmaatregelen
ALLEVYN Non-Adhesive kompressen mogen niet opnieuw gebruikt
worden. Gebruik ALLEVYN Non-Adhesive kompressen niet met
oxiderende producten zoals hypochloride oplossingen (b.v. EUSOL) of
waterstofperoxide want deze producten kunnen het absorberende
polyurethane bestanddeel van het kompres afbreken. Wanneer
roodheid of gevoeligheid van de huid optreedt, dient u het gebruik
van ALLEVYN Non-Adhesive te staken en contact op te nemen met
uw zorgverlener. ALLEVYN Heel mag niet zonder drukverlichtende
hulpmiddelen worden gebruikt voor verlichting van de druk. ALLEVYN
Non-Adhesive is een product voor eenmalig gebruik. Wanneer het
product op meer dan 1 patiënt wordt gebruikt is er kans op kruisbesmetting of infectie. Het openen van de verpakking verbreekt de
steriliteit van het product. Geopende verpakkingen met niet gebruikte
wondverbanden dienen niet te worden bewaard voor later gebruik.

Frequentie van verbandwisseling
Tijdens de eerste stadia van de wondgenezing moet ALLEVYN
Non-Adhesive worden geïnspecteerd volgens het lokale klinische
protocol. Wondverbanden kunnen maximaal 7 dagen blijven zitten,
of (als dit eerder is) totdat er wondvocht zichtbaar is binnen 1,5 cm
van de rand van het wondverband. Als er wondverbanden worden
aangebracht in het sacrale gebied, kunnen deze maximaal 5 dagen
blijven zitten. Vanwege de grotere kans op besmetting en ontsteking
in dit gebied kan het echter nodig zijn om extra te controleren op
wondverkleving, afhankelijk van de lokale klinische protocollen. De
beslissing over wanneer het wondverband moet worden verwisseld,
moet worden genomen op basis van klinische beoordeling. Tevens
moeten lokale protocollen in acht worden genomen.
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Afmeting

Verpakking

ZI-nummer

Bestelnummer

5 x 5 cm

10

14129728

66007643

10 x 10 cm

10

13260278

66007637

10 x 20 cm

10

13803093

66007335

15 x 15 cm

10

14845911

66000093

20 x 20 cm

10

13260294

66007638

40 x 70 cm

2

14341220

66000663

Heel (10,5 x 13,5 cm)

5

14221462

66007630

Tracheostomy (9 x 9 cm)

10

13607898

66007640
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