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3M Tegaderm Absorbent
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Transparant acrylaatverband

Tegaderm ™ SIMPLE. DEPENDABLE. TRUSTED.
DRESSINGS

3M Tegaderm Absorbent
Transparant hydroactief verband
™

™

Een nieuwe generatie wondverbanden
3M Tegaderm Absorbent combineert de absorberende eigenschappen
van een hydroactief wondverband met het unieke voordeel van
transparantie. Zo kunt u het genezingsproces volgen zonder het verband
te moeten vervangen.
™

™

▪ Transparant
Dankzij de transparante toplaag kan de wond altijd visueel gecontroleerd worden en
kunt u het genezingsproces volgen zonder dat het verband moet worden vervangen.

▪ Efﬁciënte absorptie
Een opmerkelijk hogere absorptiecapaciteit dan bij de meeste andere
hydrocolloïdverbanden, dankzij de vernieuwende technologie op het vlak van
wondmanagement.*

▪ Dunne, gladde hechtende rand
Goede, betrouwbare kleefkracht zelfs bij veel wrijving (bv. Sacrum)

▪ Onbeperkte draagtijd
Het verband kan langer dan 7 dagen op de wonde blijven en creëert een vochtig
wondmilieu voor optimale genezing.*

▪ Economische applicatie
Met het verband bespaart u materiaalkosten en tijd.

Transparantiee
*gegevens geregistreerd bij 3M
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Klinische voorbeelden
Chronische wonden: Decubitus

1

Begin van de behandeling:
Wondgrootte = 0,96 cm
2

Tegaderm Absorbent verband
aangebracht (op sacrum)

Week 1:
Wondgrootte = 0,32 cm

2

Week 5:
Wond gesloten

Acute wonden: Skin tears

2

Begin van de behandeling:
dialysepatiënt, 74 jaar oud

Tegaderm Absorbent aangebracht Verband verwijderd
Verband (ovaal) na 5 dagen
op dag 10

Wond gesloten
na 30 dagen

Indicaties
3M™ Tegaderm™ Absorbent wordt gebruikt voor oppervlakkige en diepe wonden met licht tot matig exsudaat,
zoals skin tears, been zweren, decubitus-wonden, schaafwonden, eerste- en tweedegraadsbrandwonden,
donorsites bij huidtransplantatie en postoperatieve wonden.

Absorptie

Toepassing
Algemene instructies
▪ Kies een verband en controleer of het acrylaat polymeer wondkussen ten minste 1 cm gave huid bedekt.
▪ Het verband kan langer dan 7 dagen op de wond blijven. Het is aanbevolen om het verband alleen te vervangen als
de conditie van de wond dat vereist, of als het verband losgekomen is.

▪ U mag niet in het acrylaat polymeer wondkussen snijden.
▪ Om het gebied rond de wond te beschermen tegen exsudaat, kunt u 3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende Barrierefilm
gebruiken als een betrouwbare, ademende wondrandbeschermer die niet prikt.

Aanbrengen op het sacrum met betrouwbare hechting
1

1. De huid moet droog zijn en zonder
sebum. Vouw het verband in het
midden.
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4. Positioneer eerst het verband, met
de uiteindes naar boven gericht, in het
midden van de gluteale regio.
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7. Verwijder het aanbrengkader rondom
door hem los te trekken en strijk de
kleefranden glad op de huid.
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2. Houd het gevouwen verband vast
met de niet-hechtende uiteindes en
verwijder het papieren schutblad.
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5. Strijk het verband plat naar buiten
toe, weg van de gluteale regio.
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8. Het Tegaderm Absorbent verband
voor het sacrum is correct aangebracht.
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3. Het verband is transparant en kan
daarom exact op de wond geplaatst
worden.
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6. Druk de kleefranden ongeveer
10-15 seconden aan om de hechting
te optimaliseren.
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9. Om het verband te verwijderen, moet
u de transparante kleefranden parallel
met de huid uitrekken en de huid
ondersteunen door lichtjes te drukken.

3M Tegaderm Absorbent
™
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Innoverende technologie op het vlak van wondmanagement
Het exsudaat van de wond wordt geabsorbeerd via de geperforeerde Tegaderm transparante
film die op de wond ligt en komt terecht in het acrylaat polymeer wondkussen. Het exsudaat
verdampt gedeeltelijk via de buitenste Tegaderm film - zo wordt een vochtig wondmilieu
behouden, ideaal voor de wondheling.

waterbestendig

waterdamp
doorlatend

zuurstof
doorlatend

bescherming tegen
bacteriën en virussen
Ademende Tegaderm Film
▪ Een plat, dun oppervlak
met weinig wrijving
▪ Vocht verdampt gedeeltelijk
naar buiten toe als
waterdamp

Uniek, gepatenteerd en
transparant acrylaat
polymeer wondkussen
▪ Wondexsudaat wordt
geabsorbeerd en
vastgehouden

Absorptie

wondexsudaat

Geperforeerde Tegaderm Film
met hydrofiele polyacrylaat
kleefstof
▪ Absorptie van wondexsudaat
▪ Langdurige, betrouwbare
hechting

3M Tegaderm Absorbent
™
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Transparant hydroactief verband

Bestelinformatie
Bestelnr.

Grootte van acrylaat
wondkussen

Totale grootte

Verbanden/
Doos

Dozen/
Karton

90800 ovaal

3,8 cm x 5,7 cm

7,6 cm x 9,5 cm

5

6

90801 ovaal

6,0 cm x 7,5 cm

11,1 cm x 12,7 cm

5

6

10,1 cm x 10,1 cm

14,9 cm x 15,2 cm

5

6

8,5 cm x 10,7 cm

14,2 cm x 15,8 cm

5

6

90805 vierkant

14,9 cm x 15,2 cm

20,0 cm x 20,3 cm

5

4

90807 sacrum

11,6 cm x 14,5 cm

16,8 cm x 19,0 cm

5

4

90802 vierkant
90803 ovaal

Bron:
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Marie Brown-Etris, RN, CWOCN and Marian Punchello, LPN, Etris Associates, Inc., Philadelphia, PA, USA; Use of a Transparent Absorbent Acrylic Dressing on a Stage II Pressure Ulcer of the Sacrum
Casestudy voorzien door Dr Walter Wetzel-Roth, Buchloe, Duitsland
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