
Suprasorb® X
en Suprasorb® X + PHMB
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1. Reinig de 
wond volgens de
gebruikelijke 
richtlijnen en dep 
de omringende huid
voorzichtig droog
met een steriel
gaasje.

2. Breng 
Suprasorb® X of 
Suprasorb® X + PHMB
ruim en aansluitend
aan op de wond.
Wanneer u een streng
gebruikt, vouw deze
dan meerdere keren
op en plaats hem
voorzichtig in de
wond.

3. Houd het wondverband
op zijn plaats met 
het juiste secundaire 
verband, afhankelijk van 
de mate van exsudatie:
gebruik voor niet-geïn-
fecteerde wonden 
Suprasorb® X, bijv. met 
Suprasorb® F, Suprasorb® P
of Vliwazell®; gebruik voor
geïnfecteerde wonden 
Suprasorb® X + PHMB,
bijv. met Solvaline® N of
Vliwazell®.
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Verband, steriel, per stuk verpakt

5 x   5 cm
9 x   9 cm

14 x 20 cm

151 834 32
151 834 40
151 834 59

5 stuks / 90 stuks
5 stuks / 80 stuks
5 stuks / 65 stuks

Afmeting Z-index nr. Verpakkingseenheden

20 534
20 531
20 532

Artikelnr.

2 x 21 cm 151 834 24 5 stuks / 130 stuks

Afmeting Z-index nr. Verpakkingseenheden

Streng, steriel, per stuk verpakt

20 533

Artikelnr.

Verband, steriel, per stuk verpakt

5 x   5 cm
9 x   9 cm

14 x 20 cm

151 833 94
151 834 08
151 834 16

5 stuks / 90 stuks
5 stuks / 80 stuks
5 stuks / 65 stuks

Afmeting Z-index nr. Verpakkingseenheden

20 540
20 541
20 542

Artikelnr.

2 x 21 cm 151 833 86 5 stuks / 130 stuks

Afmeting Z-index nr. Verpakkingseenheden

Streng, steriel, per stuk verpakt

20 543

Artikelnr.

Suprasorb® X NIEUW
HydroBalance wondverband

Suprasorb® X + PHMB   NIEUW
Antimicrobieel HydroBalance wondverband



GENEZEN · VERZORGEN · BESCHERMEN

Suprasorb® X
De intelligente

onder de wondverbanden.

Natuurlijke HydroBalance.
Eenvoudig. Uniek!
Suprasorb® X regelt de vochtbalans van licht tot 
middelmatig exsuderende en droge wonden.
Met de unieke structuur van biosynthetische HydroBalance vezels.

Suprasorb® X + PHMB
Voor geïnfecteerde wonden:



Suprasorb® X Het enige 
wondverband dat de vochtbalans in de
wond naar behoefte direct beheerst 

Deze nieuwe technologie innoveert 

de vochtige wondbehandeling

Suprasorb® X.

Unieke HydroBalance

Suprasorb® X dankt zijn voortreffelijke 
eigenschappen aan een innovatieve 
fabricagetechniek.

Dankzij de nieuwe materiaalstructuur kan 
Suprasorb® X in elk deel van de wond vocht
afgeven of absorberen, hierdoor ontstaat 
een optimale vochtbalans waardoor de 
wondgenezing direct onder controle is.

Suprasorb® X is het enige wondverband dat
herkent of de wond vocht moet opnemen of
exsudaat moet afgeven, of dat beide 
processen tegelijkertijd moeten plaatsvinden.

Een secundair verband (bijv. Suprasorb® F 
folieverband of Suprasorb® P PU-schuimver-
band) biedt extra ondersteuning voor de 
intelligent geregelde absorptie en vrijgave van
vocht.

Suprasorb® X is het enige wondverband 

dat vocht kan absorberen en vrijgeven.

Door de beheersing van de vochtbalans. Onafhankelijk.

Tegelijkertijd.

� Het verband absorbeert overtollig 
wondexsudaat.

� Het verband geeft vocht af aan droge 
of licht exsuderende wondgebieden.
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De voortreffelijke werking van 

Suprasorb® X en 

Suprasorb® X + PHMB is 

overtuigend aangetoond in klinische

studies en in veel casestudies.

Casestudie van diabetisch voetsyndroom:

Ziektegeschiedenis: Vrouwelijke patiënt van 77
jaar met een diabetische voetzweer van 14
maanden oud. Bijkomende ziekte: Diabetes 
mellitus en perifere arteriële vaataandoening.

Uitgangssituatie: Licht exsuderende wond met
een omvang van 4,1 cm2 bedekt met een 
fibrineuze laag en met een stagnerend verloop
gedurende de voorafgaande acht weken.

Behandeling: Suprasorb® X in combinatie 
met Suprasorb® F folieverband. Na drie 
dagen was er een duidelijke afname van de
fibrineuze laag zichtbaar alsmede granulatie
en epithelialisatie en het wondoppervlak was
verkleind tot 2,1 cm2. Na twintig dagen was
de wond vrijwel geheel gesloten.

Casestudy van geïnfecteerde spinnenbeet

Ziektegeschiedenis: Vrouwelijke patiënt van
89 jaar met een insectenbeet (Brown Recluse
Spider) op de rechterheup, geïnfecteerd met
Pseudomonas aeruginosa met necrotiseren-
de fasciitis en geconstateerde MRSA.

Uitgangssituatie: Middelmatig exsuderende
wond met een omvang van 10,8 cm2 na 
chirurgisch debridement.

Behandeling: Suprasorb® X + PHMB in 
combinatie met een absorberend verband en
systematische antibiose. Na vijf dagen was
het wondoppervlak aanzienlijk verkleind tot
6,5 cm2. Na 26 dagen was er sprake van een
volledige granulatie op huidniveau en 
duidelijk zichtbare epithelialisatie.

Begin van de behandeling

na 3 dagen

na 20 dagen

Begin van de behandeling

na 5 dagen

na 26 dagen

Vochtige wondbehandeling was 
nog nooit zo eenvoudig!

Suprasorb® X
Diabetisch voetsyndroom

Suprasorb® X+PHMB
Geïnfecteerde insectenbeet



Suprasorb® X
en Suprasorb® X + PHMB

Veel verschillende wonden, één uniek
verband

Dankzij het brede toepassingsbereik van 
Suprasorb® X en Suprasorb® X + PHMB in
verschillende wondfases zijn er tegenwoordig
beduidend minder producten nodig, waardoor
de kosten afnemen. Tegelijkertijd verhogen
beide medische hulpmiddelen de veiligheid 
in gebruik, want ze zijn aan beide zijden 
bruikbaar, stevig van structuur en garanderen
een constant wondgenezingsmilieu.
PHMB zorgt voor een doelgerichte bacterie-
beheersing in kritisch gekoloniseerde en 
geïnfecteerde wonden.

Suprasorb® X kan op talloze manieren
worden gebruikt:

� voor droge en licht tot middelmatig 
exsuderende wonden

� voor alle fases van wondgenezing

� voor diepe en oppervlakkige wonden

Bovendien kan Suprasorb® X +
PHMB worden gebruikt voor kritisch 
gekoloniseerde en geïnfecteerde wonden,
en biofilm.

In het kader van een vochtige wondbehande-
ling moet Suprasorb® X of Suprasorb® X +
PHMB gegarandeerd vochtig blijven door 

de keuze van een geschikt secundair 
wondverband (bijv. Suprasorb® F,
Suprasorb® P en Vliwazell®).

Indicaties voor het gebruik van Suprasorb® X
of Suprasorb® X + PHMB zijn bijvoorbeeld:

� Decubituswonden

� Ulcera van diverse oorsprong 
(bijv. veneus, arterieel)

� Diabetisch voetsyndroom

� Tweedegraads brandwonden

� Postoperatieve wonden

� Wonden door huiddonatie 
en –transplantatie

� eenvoudig in gebruik[2]

� breed toepassingsbereik[2]

� eenvoudige aanpassing aan de vorm en 
diepte van de wond[3]

� verkrijgbaar als wondverband en als streng



… en de pijn actief bestrijdt.
Duidelijke pijnverlichting 

Klinische studies wijzen uit dat de wondpijn
vermindert tijdens de behandeling met 
Suprasorb® X. De onafhankelijke 
vochtregulatie stimuleert de wondgenezing.

Het vocht in het verband heeft een 
aangenaam verkoelend effect en verzacht 
de huid rondom de wond.

Dankzij de innovatieve structuur is
Suprasorb® X bijzonder zacht en soepel zodat
het verband zich uitstekend aanpast aan de
vorm van elke wond.

De grafiek hiernaast toont 
het sterk analgetisch effect 

van Suprasorb® X [1].

Biosynthetische HydroBalance vezels

Tijdens het fabricageproces worden 
cellulosevezels “dooreengewoven” in een
ultrafijn wijdmazig net (Afb. 1). Dit net vormt
een meerlagenstructuur (Afb. 2). Dankzij de
samenstelling van deze HydroBalance vezels
met fijne poriën beschikt Suprasorb® X over
zijn unieke eigenschappen (HydroBalance 
lagen). Het verband is zacht, elastisch en 
tegelijkertijd stevig van structuur.

� vochtregulatie naar behoefte 
(HydroBalance)[2] [3]

� actieve pijnbestrijding[1]

� eenvoudige wondbehandeling met breed 
toepassingsbereik[2]

� eenvoudig en veilig in gebruik[2]

Afb. 1 Afb. 2
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Suprasorb® X + PHMB
HydroBalance, ook voor kritisch ge-
koloniseerde en geïnfecteerde wonden.

Medische innovatie, antimicrobiële 
werking

Naast de unieke eigenschappen van het 
Suprasorb® X HydroBalance wondverband,
biedt Suprasorb® X + PHMB een veilige 
antimicrobiële werking voor de behandeling
van kritisch gekoloniseerde en geïnfecteerde
wonden en dringt door in een biofilm.
Polyhexamethyleen biguanide (PHMB) wordt
heel goed getolereerd, is geheel onschadelijk
voor de cellen en dus ook geschikt voor 
langdurig gebruik.

De combinatie van PHMB met het 

biosynthetische HydroBalance 

wondverband maakt een innovatieve

wondbehandeling mogelijk; ook voor

geïnfecteerde en kritisch 

gekoloniseerde wonden:

Suprasorb® X + PHMB.

In geval van infectie moeten de richtlijnen
voor de behandeling van geïnfecteerde 
wonden worden nageleefd (bijv. schoonmaken
met steriel verband, systematische antibiose).
Een arts moet van geval tot geval bepalen of
een geïnfecteerde wond moet worden 
behandeld met een occlusief secundair 
verband.

Suprasorb® X + PHMB 

combineert de uitstekende eigenschappen 

van het herstellen van de HydroBalance in 

de wond met de risicovrije antimicrobiële 

werking van PHMB.

Bakterium
Bakterium

� Het verband absorbeert overtollig 
wondexsudaat.

� Het verband geeft vocht af aan droge 
of licht exsuderende wondgebieden.

� Doodt micro-organismen door het 
vrijgeven van polyhexamethyleen 
biguanide (PHMB).
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Suprasorb® X + PHMB
Goed te verdragen en geheel 
onschadelijk voor cellen.

Suprasorb® X + PHMB: 

voor snelle en duurzame reductie van

ziektekiemen in kritisch gekoloniseerde

en geïnfecteerde wonden.

PHMB voor gerichte bacteriebeheersing

PHMB is met succes uitgeprobeerd en getest
bij aërobe en anaërobe bacteriën, schimmels
en gisten. De werking van PHMB tegen
MRSA- (meticillineresistente Staphylococcus
aureus) en VRE- (vancomycine resistente 
enterokokken) stammen is vooral belangrijk
met het oog op het snel toenemende aantal
multiresistente, besmettelijke ziektekiemen.

Suprasorb® X + PHMB is onschadelijk voor
cellen en weefsel. Uit klinische ervaring blijkt
dat het verband de granulatie stimuleert.

De antimicrobiële werking van Suprasorb® X
+ PHMB treedt snel op en zorgt voor 
doeltreffende bescherming tegen microbiële
kolonisatie en vermenigvuldiging voor een
periode van maximaal zeven dagen.

Alle voordelen van het intelligente 
wondverband Suprasorb® X kunnen dus 
worden benut in combinatie met de extra
antimicrobiële werking van PHMB.

� breed antimicrobieel spectrum[4]

� snelle werking, ook tegen MRSA en VRE[4] [5]

� zeer goede tolerantie[4] [6]
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De grafiek hiernaast toont de snelle 
antimicrobiële werking van Suprasorb® X + PHMB

tegen MRSA en VRE.

Binnen twee uur zijn alle multiresistente 
ziektekiemen voor minstens 99 % gedood [4].

lo
g 

CF
U/

m
l


