3M™ Tegaderm™ Transparante Dressing
Huidbescherming en wondbedekking

• Als beschermend verband
bij een bedreigde huid.
• Als secundair verband om een
vochtig wondmilieu te creëren.
• Als primair wondverband bij
een licht beschadigde huid of
wonden in de epithelialisatie fase.

Health Care

innovation in action

3M™ Tegaderm™ Transparante Dressing
Maakt wondverzorging eenvoudig
Er is een 3M Tegaderm folie voor vrijwel elke toepassing bij wonden.
Tegaderm folie bestaat uit een dunne filmlaag met een latexvrije, hypo-allergene kleeflaag.
De folie is semipermeabel, zuurstof en waterdamp worden eenvoudig doorgelaten.
De folie is waterdicht en ondoordringbaar voor vloeistoffen, bacteriën en virussen van buitenaf.
3M Tegaderm folie beschermt het huidoppervlak tegen contaminatie van buitenaf.
• Uniek, gepatenteerd aanbrengframe zorgt
voor snel en eenvoudig aanbrengen.
• De afgeronde hoeken voorkomen opkrullen
van de folie.
• Transparant: eenvoudig om de huid en wond te
controleren zonder de folie te verwijderen.
• Kosteneffectief: Minder verbandwisselingen
omdat de folie tot 7 dagen mag blijven zitten.

• Conformeert zich eenvoudig aan
lichaamscontouren.
• Eenvoudig te verwijderen.
• Patiëntvriendelijk.
• Inclusief Micropore™ label voor datum
en tijdsregistratie.

Indicaties:
3M Tegaderm transparante dressing wordt gebruikt om wonden te bedekken en te beschermen,
om derhalve een vochig wondmilieu te handhaven. Te gebruiken als secundair verband en als
huidbeschermingsfilm. Tegaderm handhaaft tevens een vochtig wondmilieu om een autolytisch
debridement te ondersteunen. Gebruikelijke toepassingsgebieden zijn:
•
•
•
•

Schone, primair gesloten chirurgische wonden
Donor sites
Decubitus graad 1 en 2
Secundair verband over gaas, alginaten
en hydrogels

• Oppervlakkige huidbeschadigingen,
zoals schaafwonden, huidleasies en blaren
• Eerste en tweede graads brandwonden
• Beschermende filmlaag voor onder de douche
• Ter voorkoming van huidbeschadigingen
(tweede huid)

Verwijderen

Stretch Techniek

Ondersteun de huid (en drains/catheters indien
noodzakelijk) terwijl u de folie verwijdert.
Gebruik een stukje pleister om een begin te maken
of pel voorzichig de folie los van de huid.

Verwijder de folie voorzichtig in de richting van de
haargroei. Voorkom dat de folie hardhandig van de
huid wordt losgetrokken.

Pak een hoekje van de folie en trek dat langzaam
naar u toe, terwijl de huid ondersteund wordt met de
andere hand. Door de folie uit te rekken komt deze
langzaam los van de huid.
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