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ALLEVYN™ Ag
Wondkompres met zilver

Antimicrobiële foamkompressen

ALLEVYN™ Ag, een range antimicrobiële foamkompressen
ALLEVYN Ag Adhesive, ALLEVYN Ag Sacrum, ALLEVYN Ag Non-Adhesive & ALLEVYN Ag Heel zijn absorberende antimicrobiële foamkompressen
die uit een drielaagse structuur bestaan:
1 een geperforeerde wondcontactlaag
2 een SSD (Silver Sulfadiazine) bevattende absorberende hydrocellulaire foamkern
3 een topfilm welke waterdicht en ondoordringbaar voor bacteriën is
3

Voordelen
Het SSD is effectief tegen micro-organismen aanwezig in het kompres en in de
wond. In contact met exsudaat zorgt het kompres voor een optimaal vochtig
wondmilieu en vermindert de bacteriële contaminatie. Het kompres vormt een
effectieve barrière tegen bacteriële contaminatie (OPSITE™ film) en beschermt de
wond tegen invasieve pathogene micro-organismen zoals Pseudomonas, MRSA en
VRE (in vitro), waardoor het een snellere wondgenezing stimuleert.
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Antimicrobiële werking tegen een breed spectrum micro-organismen
Gecontroleerde zilverafgifte tot 7 dagen lang
Creëert een vochtig wondmilieu
Niet verklevend aan de wond
Eenvoudig aan te brengen
Zacht en comfortabel

Indicaties
ALLEVYN Ag kompressen zijn ontwikkeld voor de behandeling van chronische en
acute, diepe en oppervlakkige exsuderende geïnfecteerde wonden of wonden met
vergrote kans op infectie zoals: decubitus, beenulcera, diabetische voetulcera,
brandwonden, donor sites, schimmelende, oncologische en chirurgische wonden.

Applicatie
Reinig de wond en droog de randen volgens lokaal klinisch protocol.
Bij gebruik van de zelfklevende varianten (ALLEVYN Ag Adhesive & ALLEVYN Ag
Sacrum); verwijder het beschermpapier van het kompres en plaats het kompres
met de klevende zijde over de wond.
Bij gebruik van de niet klevende varianten (ALLEVYN Ag Non-Adhesive & ALLEVYN
Ag Heel), plaats het kompres met de witte zijde op de wond en fixeer deze
vervolgens met een fixatiepleister (bijvoorbeeld. OPSITE™ FLEXIFIX™), tape of
zwachtel. De kompressen kunnen tot 7 dagen in situ blijven (ALLEVYN Ag Sacrum
5 dagen), afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat. Tijdens de start van de
wondbehandeling is het verstandig de ALLEVYN Ag kompressen regelmatig te
controleren. Houd altijd rekening met het lokale protocol.

Voorzorgsmaatregelen
Gebruik ALLEVYN Ag kompressen niet in combinatie met oxiderende producten,
zoals hypochloride oplossingen (bijv. Eusol) of waterstofperoxide omdat deze
producten de absorberende polyurethaan componenten van de kompressen
kunnen aantasten. Vermijd contact met elektrodes of geleidende gels gedurende
elektronische metingen zoals EEG en ECG.
Wanneer men met ALLEVYN Ag een MRI (Magnetic Resonance Imaging) onderzoek
ondergaat is lichte verwarming te verwachten.
ALLEVYN Ag niet combineren met producten op oliebasis, zoals bijv. vaseline.
In het geval van klinische infectie, vervangt lokaal zilver niet de noodzaak van
systemische therapie of andere adequate infectiebehandelingsmethoden.
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ALLEVYN Ag Adhesive
Bestelnummer
66800072
66800074
66800076
66800080

Afmeting
Verpakking
7,5 x 7,5 cm
10
10 x 10 cm
10
12,5 x 12,5 cm
10
17,5 x 17,5 cm
10

ALLEVYN Ag Sacrum
Bestelnummer
Afmeting
66800092 (klein) 17 x 17 cm
66800095
22 x 22 cm

Verpakking
10
10

ALLEVYN Ag Non-Adhesive
Bestelnummer
66800082
66800084
66800087
66800090

Afmeting
5 x 5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm

Verpakking
10
10
10
10

ALLEVYN Ag Heel
Bestelnummer
66800098

Afmeting
n.v.t.

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
E holland.info@smith-nephew.com

Verpakking
5

www.smithnephew.nl
www.allevyn.com
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