Bacteriën, opgepast!
Krachtige, snelle en effectieve wondverzorging

ACTICOAT™ Moisture Control, het nieuwe
schuimverband met SILCRYST Nanokristallijn zilver
TM

Het ACTICOAT assortiment - speciaal voor de behandeling van
geïnfecteerde wonden - is uitgebreid met ACTICOAT™ Moisture
Control: Een combinatie van de antimicrobiële voordelen van
Nanokristallijn Zilver met een schuimverband, voor een optimale
vochtbalans.

Pakt bacteriën hard aan
Unieke Nanokristallijn Zilver technologie
Gepatenteerde technologie met bewezen antimicrobiële werking.

Waterdichte waterdampdoorlaatbare topfilm
Hoog absorberende
schuimkern

Pakt bacteriën hard aan
Nanokristallijn Zilver is effectief tegen meer dan 150 pathogenen
inclusief MRSA* (in-vitro)1.
Snelle en landurige werking
Bacteriedodend effect binnen 30 minuten2 en gegarandeerde
zilverafgifte gedurende 7 dagen3.

Optimale vochtbalans
Hoog absorberend vermogen
Het schuimkompres absorbeert extreem veel en houdt het exsudaat vast in de microscopische structuur, ook onder compressie!
De waterdichte topfilm zorgt voor bescherming van buitenaf.
Dankzij de hoge waterdampdoorlaatbare eigenschappen van de
topfilm kan het kompres veel vocht verwerken.

Nanokristallijn† Zilver
(50.000x vergroot)

Eenvoudig in gebruik
Compleet kompres waardoor geen secundair verband meer
nodig is. Het is op elke gewenste maat te knippen. Door de
visuele vochtdoorslag kan het kompres tijdig verwisseld worden.
Zacht en comfortabel
Het kompres is zacht en polsterend, hetgeen uiterst comfortabel
is voor de patiënt en bijdraagt aan drukverlichting.

Niet verklevende
wondcontactlaag

ACTICOAT™ Moisture Control
Bestelnummer
66001790
66001791
66001792

Afmeting
5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm

Verpakking
10
10
10

Indicaties
ACTICOAT Moisture Control
Een antimicrobieel absorberend barrièrekompres geschikt voor
oppervlakkige of diepe wonden zoals: decubitus wonden,
veneuze ulcera, diabetische ulcera, brandwonden, donorsites
en transplantatiewonden.

Contra-indicaties

Referenties
Westaim (Sherritt) Report Ref: 93/001 'Broad Spectrum Efficacy.’
2. Smith & Nephew Data On File. Ref: 0504001.
3. Smith & Nephew Data on file. Ref: 0503006.
1.

* Methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA).
Nanokristallijn Zilver is een gepatenteerde technologie van NUCRYST Pharmaceuticals Corp.
SILCRYST is een handelsmerk van NUCRYST Pharmaceuticals Corp., gebruikt in licentie.
™ Handelsmerk van Smith & Nephew
†
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Wondverzorging
Smith & Nephew B.V.
Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp
T 020 - 654 39 99
F 020 - 653 20 99
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ACTICOAT Moisture control
Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor zilver.
Niet gebruiken bij patiënten die een MRI scan ondergaan.

