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van nieuwe geavanceerde wondzorgproducten wordt er niet over één nacht
ijs gegaan. Vanuit de problemen en ongemakken die professionele gebruikers
Dat vraagt veel aandacht en energie, maar uiteindelijk resulteert die zoektocht in
een nieuw en beter product. Een voorbeeld is 3M™ Tegaderm™ Absorbent.
Het begon allemaal met de hydrocolloïden, die in het verleden ongetwijfeld hun nut
en diensten hebben bewezen. Hoewel hulpverleners in de wondzorg meestal zeer
tevreden zijn over hydrocolloïden, ervaren zij ook dat deze verbanden bij dagelijks

gebruik beperkingen hebben. Naast het beperkte absorptievermogen en de gelimiteerde draagtijd, wordt ook het zicht op de
wonde belemmerd. De transparantie werd weliswaar met de komst van de ‘THIN’- vormen al gedeeltelijk verbeterd. Omwille
van deze problemen ging 3M op zoek naar betere oplossingen en ontwikkelde Tegaderm Absorbent.
Uitgaand van de vastgestelde beperkingen werd een nieuw verband ontwikkeld dat bestaat uit een hydroﬁel acrylaat
polymeer dat 4 keer zijn eigen gewicht in exsudaat kan opnemen. Bovendien is het verband dankzij het acrylaat polymeer
doorzichtig wat visualisatie van de wonde mogelijk maakt en heeft het een ongelimiteerde draagtijd, een belangrijke kwaliteit
voor een wondverband.
Met de ontwikkeling van Tegaderm Absorbent heeft 3M de evolutie in wondzorg een stap verder gebracht en een nieuwe
generatie wondverbanden gecreëerd. In deze nieuwsbrief laten we u kennismaken met enkele praktijkvoorbeelden
en concrete ervaringen van de wonddeskundigen dhr. Stefan Meert (Intensieve Zorgen) en dhr. Thierry Bogaert (Operatiekwartier/Perfusie) uit het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst.
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absorptie
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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 wonde 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.

Wist je dat...?
In een RCT waarbij Kaltostat (Ca Alginaat)
en Tegaderm Absorbent gebruikt worden bij
de behandeling van donorsites er signiﬁcante
voordelen zijn voor Tegaderm Absorbent?
• In de Tegaderm Absorbent groep was 79%
van de wonden compleet geheeld na de
eerste verbandwissel versus 16% in de
Kaltostat groep.
• Er was beduidend minder lekkage in de
Tegaderm Absorbent groep, en dit sowieso
voor de kleinere donorsites.
• Tegaderm Absorbent bleek comfortabeler
voor de patiënten alsook gemakkelijker te
verwijderen.
Terrill PJ Goh RCW Bailey MJ Split thickness skin graft
donor sites: comparative study of two absorbent
dressings J Wound Care 2007; 16(10): 453-458

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

Innoverende technologie op het vlak van wondmanagement
Het exsudaat van de wonde wordt geabsorbeerd via de geperforeerde Tegaderm transparante ﬁlm die op de wonde 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.
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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
wondexsudaat

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

Casus
Wonddeskundigen Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst: dhr. Stefan Meert (Intensieve Zorgen), dhr. Thierry Bogaert (Operatiekwartier/Perfusie)

Gebruik van 3M™ Tegaderm™ Absorbent
voor 2de en 3de graad decubitus sacralis
en vochtletsel
Antecedenten
Duoderm™ Hydrocolloid

➜

Ten gevolge van een complexe ingreep moest de 55-jarige patiënt gedurende verschillende dagen
in dorsale positie blijven. Als bijkomend probleem had de patiënt diarree. Dat leidde tot het
ontstaan van 2de en 3de graad decubitus sacralis en vochtletsel.

Wondbehandeling
De dagelijkse reiniging van de wonde gebeurde met NaCl 0.9%; de wondranden en -omgeving
werden ter bescherming van het vochtletsel behandeld met 3M™ Cavilon™ Niet-Prikkende
Barrièreﬁlm. Een zelfklevend hydrocolloïdaal wondverband werd aangebracht op de wonde als
bescherming en om door autolyse het ﬁbrinebeslag te verwijderen.
Decubitusletsel met necrose en
ﬁbrineus beslag

➜

Na enkele dagen werd er overgeschakeld op 3M™ Tegaderm™ Absorbent. De wondranden
werden nog steeds ter bescherming behandeld met Cavilon Niet-Prikkende Barrièreﬁlm. Het
verband kon meerdere dagen ter plaatse blijven want de patiënt was nog steeds onder narcose.
In een later stadium werd overgeschakeld op Tegaderm Absorbent sacraal, omwille van de
anatomische vorm van het verband. De verbandwissel werd gepland op het moment van de
verzadiging. Door de verhoogde activiteit/onrust van de patiënt moest het verband frequenter
verwisseld worden. Toch werd een gunstige evolutie van de wonde vastgesteld doordat het
verband autolytisch debrideerde, waardoor het necrotische weefsel verminderde.

Tegaderm Absorbent laat visualisatie
van de wonde toe.

➜

Het aanbrengen van het verband verliep zonder enige problemen. De bijbehorende instructies op
de verpakking waren zeer duidelijk. Het verband zorgde voor een degelijke bescherming van de
wonde tegen vocht van buitenaf. Dankzij de transparantie kon de wonde perfect geobserveerd
worden. Het goede absorberende vermogen van het verband was zeker een pluspunt. Bovendien
verminderde ook het ﬁbrinebeslag.
De toestand van de patiënt liet niet toe om enige feedback te krijgen.
Er was duidelijk een positieve evolutie van de wonde na een 13-tal dagen.

Tegaderm Absorbent sacraal

➜
Tegaderm Absorbent sacraal, gunstige
evolutie van de wonde

Gebruik van 3M™ Tegaderm™ Absorbent bij huidgreffe en donorsite
Antecedenten
Een 68-jarige dame werd opgenomen voor een spontaan opgetreden bloeduitstorting aan de mediale zijde van het linkeronderbeen. Optreden
van necrose van de huid en een ontregelde antistolling.

Ingestelde behandeling
Opname en chirurgisch debridement.

Wondbehandeling
Eerst werd een tijdelijke verzorging uitgevoerd met een vacuümverband met een gunstige granulatie van de wondbodem, nadien werd een
huidgreffe geplaatst. De donorsite werd bedekt met twee 3M™ Tegaderm™ Absorbent verbanden volgens de overlappingstechniek. Een
secundair compressief verband werd aangebracht om de hemostase te bevorderen.

➜
Tegaderm Absorbent-applicatie op donorsite

➜
Tegaderm Absorbent na acht dagen applicatie

Tegaderm Absorbent na acht dagen applicatie:
gunstige evolutie donorsite

Er werd een bevredigende ingroei van de huidgreffe vastgesteld met een gunstige wondheling van de donorsite. De Tegaderm Absorbent
verbanden op de donorsite werden pas na acht dagen voor de eerste maal verwijderd. Het verwijderen verliep gemakkelijk ondanks de sterke
kleefrand van het verband en de fragiele cortisonehuid van de patiënt. De verwijdering gebeurde pijnloos; de patiënt had overigens
postoperatief nog geen pijn gehad. Er was een gunstige wondheling merkbaar. De wonde werd met NaCl 0.9% gereinigd en terug met twee
Tegaderm Absorbent verbanden afgedekt. Het verband mocht twaalf dagen ter plaatse blijven tot de ambulante controle.

Wist je dat...?

Wist je dat...?

Wist je dat...?

Tegaderm Absorbent een superieur
absorptievermogen heeft in vergelijking
met standaard hydrocolloïden.

Tegaderm Absorbent een beter vochtmanagement heeft (absorptie + evaporatie)
dan de standaard hydrocolloïden.

Tegaderm Absorbent gemakkelijk aan te
brengen is met handschoenen dankzij de
papieren tabjes zonder adhesief.

Gebruik van 3M™ Tegaderm™ Absorbent bij
presternale wonde behandeld met autologe
groeifactoren

Wist je dat...?
Het veilig is om, mocht het nodig zijn, de
datum op het verband te schrijven?

Antecedenten
Een 65-jarige man had een coronaire bypassoperatie ondergaan met een vervanging van de
aortaklep. Hij werd opgenomen omwille van een wondinfectie en het vrijkomen van pus uit
het midsternale litteken.

Ingestelde behandeling
Operatief verwijderen van Dexon® draadgranuloom en ﬁstel presternaal. Verwijderen van
staaldraden boven en onder het granuloom.

Wist je dat...?
Tegaderm Absorbent samen met 3M™
Cavilon™ Niet-Prikkende Barrièreﬁlm
de ideale behandeling is, zeker en vast
voor skin tears, maar ook voor andere
toepassingen.

Wondbehandeling
Eerst werd tijdelijk een vacuümverband geplaatst. Vervolgens werd besloten om ‘autologous platelet gel’ in de wonde aan te brengen om het
blootliggende os sternum te bedekken en de wondheling te versnellen. Het klassieke vensterverband, bestaande uit een hydrocolloïdaal
verband en een polyurethaanﬁlm, bedoeld om de groeifactoren in de wonde te houden, begon al na twee dagen te lekken.

➜
Behandeling met groeifactoren onder
Duoderm™ Hydrocolloïd

➜
Tegaderm Absorbent na acht dagen

Sternale wonde na acht dagen behandeling
met groeifactoren en Tegaderm Absorbent

Het vensterverband werd vervangen door een 3M™ Tegaderm™ Absorbent 14,9 cm x 15,2 cm. Dit absorberende verband met sterke
kleefrand bleef gedurende acht dagen op de wonde zonder enige lek. De actieve patiënt werd ambulant behandeld. Hij was uiterst tevreden
over de wondbehandeling met Tegaderm Absorbent omdat hij ondanks het bestaande wondprobleem zijn dagelijkse activiteiten zonder enige
hinder kon voortzetten.
Bij wondbehandelingen met autologe groeifactoren wordt nu getracht om het verband minstens één week dicht te laten.

Conclusie: het gebruik van 3M™ Tegaderm™ Absorbent
Uit de ervaring van wonddeskundigen blijkt dat 3M™ Tegaderm™ Absorbent een eenvoudig aan te brengen verband is.
Het hoeft geen secundair verband of bevestiging en blijft uitstekend ter plaatse door de krachtige kleefrand, die de wonde
ook perfect afsluit van de omgeving. Een lekkend verband lijkt deﬁnitief verleden tijd. Bovendien heeft het verband een sterk
absorberend vermogen door het acrylaat polymeer en de ademende eigenschappen van de polyurethaanfolie. Dat maakt een
frequente verbandwissel onnodig en vermindert de kans op infecties.
Tegaderm Absorbent is een soepel verband dat comfortabel zit en de mobiliteit van de patiënt nauwelijks hindert. Het
vermindert door zijn efﬁciënte werking ook de pijn voor de patiënt. Door de transparantie van het verband vormt het
observeren van de wonde en de opvolging van het genezingsproces geen enkel probleem. Hulpverleners vinden het wel
jammer dat ze het verband niet kunnen verknippen.

Indicaties
Tegaderm Absorbent is een efﬁciënte oplossing voor oppervlakkige en diepe wonden met licht tot matig exsudaat, zoals
skin tears, beenzweren, decubituswonden, schaafwonden, eerste- en tweedegraadsbrandwonden en donorsites bij
huidtransplantatie en postoperatieve wonden.

Welk product gebruiken?
Via de Wondzorg Productkeuze Module op de 3M Wondzorg website helpen we u
om een idee te krijgen welk soort product het meest geschikt is voor welke wonde.
Neem een kijkje op

www.3M.be/healthcare
doorklikken op Huidverzorging en Wondzorg.
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