3M Health Care
3M™ Tegaderm™ Product Guide

3M™Tegaderm

verbanden

Uw eerste keuze voor
bescherming en behandeling van

chronische wonden

3M™ Tegaderm ™ Dressings SIMPLE. DEPENDABLE. TRUSTED.

3M™ Tegaderm™ maakt het u veel gemakkelijker
Tegaderm verbanden
• Gebruikers weten waar de Tegaderm merknaam voor staat: gebruiksvriendelijke, kosteneffectieve producten die bijdragen tot
een betere patiëntenzorg.
• Elk Tegaderm verband is ontwikkeld met de bedoeling een eenvoudig, betrouwbaar en vertrouwd verband te zijn

Eenvoudig
Eenvoudig te kiezen, eenvoudig in
gebruik, eenvoudig aan te leren
Betrouwbaar
Klinisch bewezen en kosteneffectief
Vertrouwd
Tegaderm™: de merknaam waarin
professionals uit de gezondheidszorg
al meer dan 20 jaar hun vertrouwen
stellen
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Fixatie en bescherming
van IV sites
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De gouden standaard
voor optimale katheterzorg

3M™ Tegaderm™ verbanden
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Chirurgische
verbanden

Wondzorg
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Bescherming en behandeling
van chronische wonden

Oplossingen voor
uiteenlopende
postoperatieve wonden

De verpakking helpt bij het maken van de juiste verbandkeuze

De benaming : de eenvoud
zelf.

Grote illustraties maken
het kiezen van het product
gemakkelijk.

Eenvoudige handleiding.
Pictogrammen die de
indicaties aangeven.
Een geïntegreerd meetlatje
laat toe de wonde te meten
en de juiste verbandgrootte
te bepalen.
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3M™ Huid- en wondzorg
Het 3M huid- en wondzorgprogramma is gebouwd op de fundamenten van optimale wondzorg.
• Debridering van necrotisch of beschadigd weefsel
• Controle van de bacteriële balans
• Optimalisering vochtige wondheling
• Wondrandbescherming

Algemene principes van wondzorg
wondevaluatie
stadium

wondhelingsfaze
diagnose oorzaak wonde

behandeling van de oorzaak

debridering van necrotisch
of beschadigd weefsel

voorbereiding wondbed

controle van de
bacteriële balans

geruststellen van de patiënt

optimalisatie
vochtige wondheling

wondrand
bescherming

Verbandkeuze en exsudaatmanagement
Polyurethaan ﬁlm

Hydrogel

Hydrocolloïden

Alginaten

Schuimverbanden &
Hydrocapillairen

Laat een beperkte
verdamping toe van
wondvocht

Toevoeging van extra
vocht aan te droge of
necrotische wonden

Voor wonden met
weinig exsudaat

Voor wonden met
matig exsudaat

Voor wonden met
matig tot veel
exsudaat

3M™ Tegaderm™
Alginate

3M™ Tegaderm™
Foam

Absorptievermogen
3M™ Tegaderm™
Film

3M™ Tegaderm™
Hydrogel

3M™ Tegaderm™
Hydrocolloid

Om het wondbed te beschermen kan 3M™ Tegaderm™ Contact gebruikt worden als contactlaag tussen de wond en het absorberend
verband.
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Richtlijnen voor optimale huid- en wondzorg
Bescherming
van intacte
huid

Licht
beschadigde
huid

Oppervlakkige
wonden

Halfdiepe
wonden

‘Full
thickness’
wonden

weinig tot matig exsudaat

veel exsudaat

3M™ Cavilon™ Niet Prikkende Barrière Film

3M™ Cavilon™ Duurzame Barrière Crème

3M™ Tegaderm™ Contact

3M™ Tegaderm™ Film

3M™ Tegaderm™ Hydrogel

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid

3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin

3M™ Tegaderm™ Alginate

3M™ Tegaderm™ Foam & 3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

Legende:
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bescherming

bescherming wondrand

geen exsudaat

Debridering van necrotisch of beschadigd weefsel
3M™ Tegaderm™ Hydrogel

Voordelen
• Handige verpakking
Eenvoudige 15 gr tube met externe afsluitdop om
contaminatie te vermijden.

Indicaties
• Wonden met een droog en
ﬁbrineus beslag, om een
autolytisch debridement te
ondersteunen
• Necrotische of droge wonden
waarbij een hogere vochtigheid
gewenst is

• Loopt niet uit
De consistentie van de gel maakt het aanbrengen
zeer gemakkelijk, zelfs op wonden, die in moeilijke
omstandigheden moeten verzorgd worden. De gel
loopt niet uit zodat het risico op maceratie van de
wondranden sterk verminderd wordt.

3M™ Tegaderm™ Alginate

Voordelen
• Gemakkelijk te verwijderen
Door zijn hechte samenstelling blijft het
alginaatverband één geheel, ook bij zeer vochtige
wonden.

Indicaties
• Matig tot sterk exsuderende
wonden
• Ondersteuning van autolytische
wondreiniging

• Doeltreffend
Tegaderm Alginate is een non-woven calcium
alginaatverband. In contact met wondvocht worden
de alginaatvezels van het verband omgezet in een
zachte gel. Door uitwisseling van natrium ionen van
het wondvocht met de calcium ionen van het verband
wordt de wondreiniging optimaal ondersteund.
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Optimalisatie vochtige wondheling
3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid

Indicaties

Voordelen
Oppervlakkige wonden met weinig tot
matig exsudaat zoals doorligwonden,
beenzweren, schaafwonden, eersteen tweedegraad brandwonden,
donorplaatsen.

• Snel en eenvoudig aan te brengen
Het unieke aanbrengsysteem en de twee zijtabs maken het mogelijk om het
verband met één hand aan te brengen, zelfs bij gebruik van handschoenen.

• Gemakkelijk te bevestigen op moeilijke
plaatsen
De unieke, ovale vorm maakt het aanbrengen zeer
gemakkelijk ter hoogte van gewrichten, hiel of stuit.

• Uiterst soepel en moduleerbaar
• Kan tot 7 dagen ter plaatse blijven;
rolt niet op
De unieke vorm van het verband met de
Tegaderm Film ﬁxatierand, de hoge absorptiekracht
en zijn soepelheid zorgen ervoor dat het verband,
zelfs bij beweeglijke patiënten, tot zeven dagen ter
plaatse kan blijven.

• Speciaal design voor de stuit
Voor de verzorging van wonden ter hoogte van
de stuit is het Tegaderm Hydrocolloid Sacrum hét
referentieproduct en dit door zijn unieke vorm, het
aanbrengframe en de Tegaderm Film ﬁxatierand.
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3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin
Een glasheldere kijk op de wond!

Indicaties

Voordelen
• Oppervlakkige wonden met weinig
exsudaat zoals doorligwonden,
beenzweren, schaafwonden,
eerste- en tweedegraad
brandwonden en donorplaatsen

• Bescherming van de huid tegen
wrijf- en schuifkrachten

• Snel en eenvoudig aan te brengen
Het unieke aanbrengsysteem en de twee zijtabjes maken het mogelijk om het
verband met één hand aan te brengen, zelfs bij gebruik van handschoenen.

• Gemakkelijk te bevestigen op moeilijke
plaatsen
De unieke, ovale vorm maakt het aanbrengen zeer
gemakkelijk ter hoogte van gewrichten, hiel of stuit.
3M Tegaderm Hydrocolloid Thin heeft een uiterst dun
proﬁel en is zeer soepel.

• Economisch
De unieke vorm van het verband met de
Tegaderm Film ﬁxatierand, de transparantie en
de soepelheid zorgen ervoor dat het Tegaderm
Hydrocolloid Thin verband, zelfs bij beweeglijke
patiënten, tot zeven dagen ter plaatse kan blijven.
Dankzij de Tegaderm Film ﬁxatierand rolt het verband
niet op.

• Glasheldere kijk op de wonde
Laat een perfecte positionering toe van het verband.
Tegaderm Hydrocolloid Thin is een transparant
verband; laat een perfecte controle toe van de
wondgenezing.
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Controle van de bacteriële balans
Optimalisatie vochtige wondheling
3M™ Tegaderm™ Foam

Indicaties
• Primair verband voor matig tot sterk
exsuderende wonden
• Als bedekkend verband over
wondopvullende materialen
(zoals gaas- of alginaatverband)

Bovenlaag:
Tegaderm HP: Semi permeabele
(HP=High Performance) polyurethaan
ﬁlm die het opgeslorpte wondvocht
zeer snel laat verdampen en een
barrière vormt tegen contaminatie en
doorlekken van het wondverband.
Onderlaag:
Comformeerbaar polyurethaan
schuimkussen. Niet zwellend, sterk
absorberend.

Voordelen
• Geen risco op verweking van de
wondrand; lange draagtijd
- Tegaderm HP ﬁlm zorgt voor een snelle
-

-

verdamping van het opgenomen wondvocht.
Tegaderm Foam bevat een polyurethaan
schuimkussen dat in vergelijking met
andere schuimverbanden een uitstekende
absorptiesnelheid heeft.
Zeer grote vochtverwerkingscapaciteit
(verdamping + absorptie); Tegaderm Foam
is uitermate geschikt voor sterk exsuderende
wonden.

• Beschermt nieuw gevormd weefsel
Tegaderm Foam is sterk absorberend maar zwelt
niet op; geen risico op beschadiging van herstellend
weefsel.

• Uitgebreid gamma
Tegaderm Foam is verkrijgbaar in zowel verknipbare,
rechthoekige verbanden als op rol. Bovendien is
er een voorgesneden verband beschikbaar voor
tracheozorg.
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3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive
Schuim- en hydrocapillair verband gecombineerd !

Voordelen
• Uniek aanbrengsysteem: eenvoudig aan
te brengen
Het gepatenteerd aanbrengsysteem zorgt ervoor
dat het verband eenvoudig en met één hand aan te
brengen is en voorkomt dat het verband aan zichzelf
kleeft. Door de grote tabs aan de zijkant van het
verband kan het eenvoudig met handschoenen
aangebracht worden.

Bovenlaag:
Tegaderm HP: semi permeabele
(HP=High Performance)
polyurethaan ﬁlm die het
opgeslorpte wondvocht zeer snel
laat verdampen en een barrière
vormt tegen contaminatie en
doorlekken van het wondverband.
Tussenlaag:
Partikels in de extra
absorberende non-woven
laag zorgen voor een snelle
vochtopname en een hoge
vochtretentie.
Onderlaag:
Niet zwellend, comformeerbaar
polyurethaan schuimkussen.

• Combineert de voordelen van een
schuim- en een hydrocapillair verband
- Zeer grote vochtverwerkingscapaciteit

-

-

(verdamping + absorptie); Tegaderm Foam
is uitermate geschikt voor sterk exsuderende
wonden.
De superabsorberend non-woven tussenlaag
zorgt voor een goede retentie van het opgenomen
wondvocht zodat maceratie van de wonde en
wondranden wordt vermeden.
Het polyurethaan schuimkussen zorgt voor
een supersnelle absorptie van het wondvocht;
het opgenomen wondvocht wordt onmiddellijk
doorgegeven aan de non-woven tussenlaag.

• Te gebruiken in vele indicaties, zelfs bij
wonden met verhoogd infectierisico
Tegaderm Foam Adhesive is dankzij de Tegaderm
HP toplaag een sterk ademend hydrocapillair
schuimverband; ook te gebruiken bij arteriële en
diabetische ulcera (onder medisch toezicht).

• Uitgebreid gamma
Tegaderm Foam Adhesive is verkrijgbaar in vele
maten en vormen.

Indicaties
• Primair verband voor matig
tot sterk exsuderende
wonden.
• Als bedekkend verband
over wondopvullende
materialen (zoals gaas- of
alginaatverband)
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Aanvullend gamma
3M™ Cavilon™ Niet Prikkende Barrière Film
Voordelen
• Transparante huidbeschermer
• Langdurige werking
• Zonder alcohol

3M™ Cavilon™ Duurzame Barrière Crème
Voordelen
• Unieke, langdurige bescherming tegen
lichaamsvochten
• Hydrateert een te droge huid
• Preventief te gebruiken ter bescherming van de
huid ter hoogte van de stuit bij faecale of urinaire
incontinentie

3M™ Tegaderm™ Roll, niet steriele, transparante ﬁlm op rol
Indicaties

Voordelen

• Fixatie van primaire verbanden
• Preventie van huidletsels ten gevolge
van wrijving of incontinentie

• Uniek aanbrengsysteem
• Rolt niet op

3M™ Tegaderm™ Film, steriel, transparant verband
Indicaties

Voordelen

• Fixatie van primaire verbanden
• Bescherming van oppervlakkige huidletsels
met weinig exsudaat
• Preventie van huidletsels ten gevolge
wrijving of incontinentie

• Snel en eenvoudig aanbrengen

3M™ Tegaderm™ Contact
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Indicaties

Voordelen

• Bescherming van nieuw gevormd
granulatieweefsel
• Vermijdt ingroei van nieuw weefsel in
absorberende gaascompressen

• Lange gebruiksduur
• Comfortabel voor de patiënt

Bestelinformatie
Product / referentienummer

Aantal / Doos

Dozen / Karton

CNK-code

Hydrogel
Inhoud
3M™ Tegaderm™ Hydrogel
91110
15 gr
91110-1
15 gr

10
1

10

2175 388
2175 396

Film
Verbandgrootte (cm)
3M™ Tegaderm™ Film - Transparant Filmverband
1624WP
6 cm x 7 cm
1626WP
10 cm x 12 cm
1622W
4,4 cm x 4,4 cm
1623W
6 cm x 7 cm
1624W
6 cm x 7 cm
1626W
10 cm x 12 cm

5
5
100
100
100
50

4
4
4
4

1224 757
1224 740
0477 078
1115 500
1170 315
1170 281

3M™ Tegaderm™ HP - Transparant Filmverband met een hogere verdamping (MVTR)
9534HP
6 cm x 7 cm
9536HP
10 cm x 12 cm
9545HP
5,4 cm x 6,4 cm
9546HP
10 cm x 11,5 cm
9548HP
14 cm x 16,5 cm

100
50
50
50
10

4
4
6
4
8

/
/
/
/
/

1
1
1

4
4
4

2162 311
2162 303
2162 295

5
3
5
5
3
3
3

20

2304 681
2338 499
2304 723
2304 699
2338-598
2304 715
2304 749

3M Tegaderm™ Hydrocolloid – Sacrale vorm
90007
16,2 cm x 17 cm
90007-3
16,2 cm x 17 cm

6
3

4

2304 764
2338 507

3M Tegaderm™ Hydrocolloid Thin – Dun hydrocolloïd verband
90021 Ovaal
10 cm x 12 cm
7 cm x 9 cm
90021-3 Ovaal
10 cm x 12 cm
7 cm x 9 cm
90022 Vierkant
10 cm x 10 cm
90023 Ovaal
13 cm x 15 cm
10 cm x 12 cm
90023-3 Ovaal
13 cm x 15 cm
10 cm x 12 cm
90024 Ovaal
17 cm x 20 cm
14 cm x 17 cm

10
3
5
10
3
6

10

2304 798
2338 515
2304 848
2304 814
2338 580
2304 830

Alginaten
Verbandgrootte (cm)
3M™ Tegaderm™ Alginate - Alginaatverband
90110P
5 cm x 5 cm
90112P
10 cm x 10 cm
90112P-3
10 cm x 10 cm
90114P
10 cm x 20 cm
90120P
30,4 cm
90120P-3
30,4 cm

10
10
3
5
5
3

3M™ Tegaderm™ Roll - Transparante Film op rol
16002
5 cm x 10 m
16004
10 cm x 10 m
16006
15 cm x 10 m
Hydrocolloïd
Verbandgrootte (cm)**
3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid
90001 Ovaal
10 cm x 12 cm
90001-3 Ovaal
10 cm x 12 cm
90002 Vierkant
10 cm x 10 cm
90003 Ovaal
13 cm x 15 cm
90003-3 Ovaal
13 cm x 15 cm
90004 Ovaal
17 cm x 20 cm
90005 Vierkant
15 cm x 15 cm

Verbandgrootte (cm)*
7 cm x 9 cm
7 cm x 9 cm
10 cm x 12 cm
10 cm x 12 cm
14 cm x 17 cm

20
12
20
20

20
6
1

10
5
4
4

2304 855
2304 863
2338 564
2304 871
2304 889
2338 572

(*) exclusief kleefrand
(**) inclusief kleefrand
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Bestelinformatie
Product / referentienummer

Aantal / Doos

Dozen / Karton

CNK-code

Schuimverbanden
Verbandgrootte (cm)**
Verbandgrootte (cm)*
3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive – Klevend Schuimverband
90610 Vierkant
8,8 cm x 8,8 cm
5 cm x 5 cm
90611 Ovaal
10 cm x 11 cm
6 cm x 7,6 cm
90611-3 Ovaal
10 cm x 11 cm
6 cm x 7,6 cm
90612 Vierkant
14,3 cm x 14,3 cm
10 cm x 10 cm
90612-3 Vierkant
14,3 cm x 14,3 cm
10 cm x 10 cm
90613 Ovaal
14,3 cm x 15,6 cm
10 cm x 11 cm
90616 Ovaal
19 cm x 22,2 cm
14 cm x 17,1 cm
90619 Hiel
14 cm x 14 cm
7,6 cm x 7,6 cm
90619-3 Hiel
14 cm x 14 cm
7,6 cm x 7,6 cm

10
10
3
5
3
5
10
5
3

4
4

2305 050
2305 068
2338 531
2305 084
2338 549
2305 100
2305 118
2305 134
2388 556

3M™ Tegaderm™ Foam – Niet-klevend Schuimverband
90600 Vierkant
5 cm x 5 cm
90601 Vierkant
10 cm x 10 cm
90601-3
10 cm x 10 cm
90602 Rechthoekig
10 cm x 20 cm
90603 Vierkant
20 cm x 20 cm
90604 Tracheo
8,8 cm x 8,8 cm
90605 Rol
10 cm x 60 cm

10
10
3
5
5
10
1

4
4
6
6
4
6

2304 939
2304 954
2338 523
2304 970
2304 988
2305 001
2305 027

Contactverband
Verbandgrootte (cm)
3M™ Tegaderm™ Contact - Wondcontactmateriaal
5642
7,5 cm x 10 cm
5643
7,5 cm x 20 cm
5644
20 cm x 25 cm

10
10
5

4
4
4

2375 608
2375 590
2375 582

Cavilon
Inhoud
3M™ Cavilon Niet-prikkende Barrièreﬁlm
3343E
1 ml swabs
3345E
3 ml swabs
3346E
28 ml spray
3343P
1 ml swabs
3345P
3 ml swabs
3346P
28 ml spray

25
25
12
5
5
1

4
4
4
20
20
12

/
/
/
1437 268
1478 718
1437 276

12
12
20

12
12
12

2042 356
2042 349
2064 087

3M™ Cavilon Duurzame Barrièrecrème
3391E
28 gr
3392E
92 gr
3392S
zakje 2 gr
(*) exclusief kleefrand
(**) inclusief kleefrand
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