3M Health Care

Huidbescherming – wondzorg

Het Verband
dat bacteriën geen kans laat
Een effectief antimicrobieel middel tegen een breed spectrum van micro-organismen

3M™ Tegaderm™ Alginate Ag
Alginaat wondverband met zilver
Simple. Dependable. Trusted.

3M™ Tegaderm™ Alginate Ag
Alginaat wondverband met zilver
3M™ Tegaderm™ Alginate Ag is een antimicrobieel, sterk absorberend verband, verkrijgbaar in de vorm van een compres
of een wiek. Het verband bestaat uit steriel calciumalginaat, carboxymethylcellulose en een zilverionencomplex (zilver
sodium waterstof zirconium fosfaat). Wanneer het verband in contact komt met wondvocht, geeft het antimicrobiële
zilverionen af die helpen de microbiële load – veroorzaakt door een breed spectrum aan micro-organismen – te beperken.

■

Antibacteriële werking tegen een breed spectrum aan micro-organismen, met inbegrip van
antibioticum-resistente bacteriën (MRSA en VRE)

■

Verenigt sterke absorptie met hoge integriteit

■

Voorziet een efficiënte barrière tegen microbiële besmetting

■

Kan ook gebruikt worden op wonden die autolytisch debridement vragen.
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Indicaties
■ Tegaderm Alginate Ag verband kan gebruikt worden als wondvuller en als primair verband voor de behandeling van
de wonden die een verhoogd infectierisico lopen. Het verband mag ook gebruikt worden op geïnfecteerde wonden,
maar uitsluitend onder medisch toezicht.
■ Tegaderm Alginate Ag verbanden zijn bedoeld voor gebruik op halfdiepe tot diepe wonden, met matig tot veel
wondvocht zoals :
- beenulcers
- drukulcers
- diabetische ulcers
- wonden met diepe caviteit
- traumawonden (sneden en schaafwonden)
- postoperatieve wonden
- donorsites
- oppervlakkige, halfdiepe brandwonden

Toepassing
Het Tegaderm Alginate Ag verband kan met een steriele schaar
versneden worden of geplooid worden om op de wonde te passen.
Breng het verband rechtstreeks op het wondbed aan. Vul diepe
wonden – zonder aan te drukken – ermee op. Zorg ervoor dat het
verband de omliggende huid niet overlapt. Bedek het Tegaderm
Alginate Ag verband met een tweede, niet-occlusief verband.

Het Tegaderm Alginate Ag verband kan tot 7 dagen lang op de wonde
blijven. De frequentie van de verbandwissels hangt af van de conditie
van de huid en de hoeveelheid wondvocht. Het verband kan makkelijk
in één stuk van de huid verwijderd worden. Vezels die achterblijven in
de wonde, kunnen voorzichtjes weggespoeld worden.

Opmerking
Gebruik alleen op geïnfecteerde wonden onder medisch toezicht en volgens een gedetailleerd therapieschema.
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Bestelinformatie
Bestelnr.

Afmetingen

90310

5 x 5 cm

10

90312

10 x 10 cm

10

90316

15 x 15 cm

10

90320

Wiek 3 x 30 cm

10

3M™ Tegaderm™ SIMPLE. DEPENDABLE. TRUSTED
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