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Beste lezer,
Hoe waardevol is zilver in wondzorg?

Inhoudstafel

Het gebruik van zilver in de wondzorg is de voorbije jaren toegenomen.
• Zilver en toxiciteit?

Deze stijging is voornamelijk het gevolg van het gebruik van

• Hoeveel zilver is er nodig in een verband?

zilversulferdiazine (SSD), een product dat al meer dan 40 jaar zijn
diensten bewijst bij de behandeling van brandwondinfecties. De laatste

• Welke vorm van drager is belangrijk
voor een zilververband?

5 jaar is bovendien het aanbod van zilverhoudende wondverbanden
toegenomen. Tijd om eens te kijken naar het nut van zilver en deze
verbanden.

• Conclusie
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&

antimicrobieel

Zilver en toxiciteit?
Door het stijgende aanbod van zilverhoudende verbanden ontstond bezorgdheid over de toxiciteit van zilver. De meeste wondverbanden
bevatten immers een vorm van metallisch zilver. Maar de interactie tussen metallisch zilver en de huid veroorzaakt geen
zichtbare huidtoxiciteit.
De factoren die invloed hebben op lokale of systemische toxiciteit, zijn1
(White R., 2006):
y de mate van absorptie, die beïnvloed wordt door de oplosbaarheid
y de mogelijkheid om zich biologisch te binden
y de mate van systemische opname, de verwerking tijdens het metabolisme
en de uiteindelijke excretie
Zilver bindt zich aan de thiolgroepen, gereduceerd gluthation en groepen van
nucleïnezuren (de bouwstenen van DNA). Door de binding van zilver aan de
celwanden van bacteriën zal er een bactericide werking optreden.
Voor wondverzorging worden meestal de volgende vormen van zilver gebruikt:
y anorganisch zilver (Zilvernitraat)
y metallisch zilver
y organisch zilver (SSD)
Het is de chemische samenstelling die in ruime mate de absorptie, het metabolisme
en de excretie bepaalt.
De normale laboratoriumwaarden voor zilver zijn: 0.32μg/l voor bloed en 0.86μg/l voor urine2. Sommige studies tonen aan dat
het gebruik van SSD-crèmes een stijging geeft tot 50μg/l na 6 uur, tot zelfs 400μg per dag. Meestal ziet men na 28 dagen
een uitklaring.
Trop et al (2006)3 diagnosticeerde in een studie met nanocristalline zilver gerelateerde hepatoxiciteit en argyriasymptomen in
de behandeling van een kind met een verbrande oppervlakte van meer dan 30%.
Allhoewel het absorptieniveau van zilver laag is en ook de gevaren voor systemische toxiciteit zeer gering zijn, kunnen we uit deze
rapportering concluderen dat het zeker nodig is om omzichtig om te springen met het gebruik van zilver en dat een hoge
zilverconcentratie in een verband eerder overbodig is.
Tegaderm™ Alginate Ag heeft in vergelijking met de meeste zilververbanden een beduidend lagere hoeveelheid zilver en in-vitrotesten
tonen geen cytotoxiciteit aan.
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Hoeveel zilver is er nodig in een verband?
Deze vraag blijft voorlopig onbeantwoord. Er is nog geen enkele ISO-norm uitgevaardigd over de hoeveelheid zilver die een
verband mag bezitten. Er zijn dus verschillende soorten zilververbanden met een wisselende concentratie op de markt. Sommige
bevatten zeer veel zilver, andere zeer weinig. Een grote concentratie zilver is zoals aangetoond niet meteen een voordeel. Door
het gebrek aan een duidelijke normering is het moeilijk om een onderlinge vergelijking tussen de verbanden te maken. Bovendien
wordt de zilverconcentratie van sommige verbanden slechts vaag vermeld en wisselend uitgedrukt in %, mg/gram/verband,
%/gewicht, ppm enz.
Een feit is wel dat alle beschikbare zilververbanden, ongeacht hun concentratie, als een antibacteriële barrière werken.
Waarom hebben sommige verbanden dan een hogere zilverconcentratie?
y Men vreest dat ondanks de oligodynamische eigenschappen van zilver
het chloride in het exsudaat zal binden met het zilver waardoor er dus
minder zilver aanwezig zou zijn voor bactericide werking. Bowler et al 4
hebben nochtans in een studie aangetoond dat zilververbanden een
antibacteriële barrière kunnen vormen.
y De vorming van biofilms en resistente bacteriën (als gevolg van
het misbruik van antibiotica). Voorlopig zijn er geen MSW (Mutant
Selection Window) data die dit aantonen. Sommige studies tonen
immers aan dat zilver planktonische biofilms kan penetreren.
Parson et al5 bevestigen dat er geen relatie is tussen de effectiviteit van
het verband en de hoeveelheid zilver aanwezig in het verband. M.a.w. een
hogere dosis zou dus niet tot betere resultaten leiden.
Thomas6 concludeerde in zijn studie dat een hogere dosis zilver niet leidde tot een kortere bactericidetijd en dat de efﬁciëntie van
zilver hoofdzakelijk tijd/dosis gerelateerd is. Met andere woorden: de dosis moet niet altijd hoog zijn, maar de aanwezige dosis moet
langdurig beschikbaar zijn.
Dit wordt bevestigd door in-vitrotesten met Tegaderm™ Alginate Ag. Dit verband geeft met een lagere dosis zilver een vergelijkbare
bactericide werking, en dit zelfs tot 21 dagen. Een tijdsduur die sommige verbanden niet halen. Maar uiteraard laat niemand een
zilververband 21 dagen ter plaatse. Deze data bewijzen enkel de effectiviteit van dit verband.

Wist je dat...?

Wist je dat...?

Wist je dat...?

In een in-vitro studie werd aangetoond
dat Tegaderm™ Alginate Ag tot 21 dagen
lang een antibacteriële werking heeft?
Uiteraard gaan we het verband nooit 21 dagen
lang in de wonde laten.

Tegaderm™ Alginaat Ag een hogere
absorptie heeft dankzij de verhouding van
Alginaat en CMC (Carboxymethylcellulose)
en dit in vergelijking met verbanden die
alleen CMC bevatten?

Tegaderm™ Alginaat Ag, wanneer verzadigd,
een hogere integriteit heeft dankzij zijn unieke
samenstelling van Alginaat en CMC in
vergelijking met verbanden die alleen CMC
bevatten? Hierdoor is het verband makkelijker
in zijn geheel te verwijderen uit caviteiten.

Welke vorm van drager is belangrijk voor
een zilververband?
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Zilververbanden zijn beschikbaar in allerlei vormen en maten. Zoals vermeld is er geen
relatie tussen de efﬁciëntie van het verband en de hoeveelheid zilver. Toch is het type
verband wel belangrijk. Idealiter zal het verband een goed contact maken met het
wondbed en moet het de vorming van dode ruimtes (tussen het wondbed en het verband)
verhinderen. Bovendien is het belangrijk dat het verband atraumatisch kan worden
verwijderd en in één geheel.

Absorptie (g/100cm 2)
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Graﬁek: vergelijking absorptie van Tegaderm Alginate Ag
met Hydroﬁber Ag
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Trekweerstand “nat” (Ncm)

Tegaderm™ Alginate Ag is een verband dat bestaat uit Ca – alginaat en CMC. Dat
creëert een absorberend verband dat gelvormend is en dus contact behoudt met het
wondbed en ook intact blijft bij verzadiging, zodat het in één geheel kan worden
verwijderd. Omdat het verband het vochtmilieu ondersteunt, is het atraumatisch
te verwijderen.
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Conclusie
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Graﬁek: vergelijking trekweerstand “nat”
van Tegaderm Alginate Ag met Hydroﬁber Ag

Zilververbanden zoals Tegaderm™ Alginate Ag, zijn zeker een aanwinst voor de behandeling van wonden die een verhoogde bacteriële
aanwezigheid vertonen waardoor de wondheling vertraagd wordt en infecties ontstaan. Uiteraard is het logisch dat deze verbanden
gebruikt worden voor deze indicatie. Zilververbanden zijn dan ook zeker nuttig zoals blijkt uit de resultaten van een meta-analyse (Lo
Shu-Fen, 2009)7 van 1399 patiënten in 8 RCT. Deze studie geeft aan dat zilververbanden effectief werkzaam zijn bij wondheling en ze zo
wel degelijk kunnen bijdragen tot een verbetering van de levenskwaliteit van de patiënt.

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/Wondzorgprotocol
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