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De toepassing van ALLEVYN Cavity voorgevormde tampons betekent een belangrijke stap
voorwaarts in de behandeling en genezing van diepe wonden. De kern van het product
bestaat uit foamdeeltjes met een bijzonder hoog absorberend vermogen, omgeven door een
niet verklevende, geperforeerde film coating. ALLEVYN Cavity combineert een maximum aan
absorptie en comfort met gebruiksgemak. Bovendien hebben verbandwisselingen met 
ALLEVYN Cavity minder beschadiging van het tere weefsel tot gevolg.

Voordelen
Extreem hoog absorptievermogen
ALLEVYN Cavity voorgevormde tampons zijn ontwikkeld om de problemen tegen te gaan die
zich voordoen bij de behandeling van diepe, sterk exsuderende wonden. Het extreem hoge
absorberende vermogen van de tampons ontstaat doordat het wondvocht niet alleen door
capillaire werking wordt opgenomen (zoals bij traditionele verbanden het geval is), maar ook
door absorptie van vocht in de structuur van het foam. Doordat frequente verbandwisselingen
niet nodig zijn, is de toepassing van ALLEVYN Cavity bij de behandeling van diepe chronische
wonden dan ook zeer kosteneffectief.
Vormt zich naar de contouren van de wond
ALLEVYN Cavity voorgevormde tampons zijn beschikbaar in diverse vormen en maten en zijn
dan ook geschikt voor de behandeling van alle diepe wonden. De tampon is zeer zacht en
vormt zich naar de wond, hetgeen door de patiënt als zeer comfortabel ervaren wordt. Tevens
maakt de tampon optimaal contact met het wondoppervlak, waardoor absorptie van wond-
vocht optimaal is. Hierdoor wordt de kans op het ontstaan van abcessen geminimaliseerd.
Eenvoudig in gebruik
ALLEVYN Cavity voorgevormde tampons zijn individueel steriel verpakt in handige bakjes.
Indien nodig kunnen meerdere tampons in een wond gebruikt worden. De juiste tampon of
combinatie kan eenvoudig en snel in de diepe wond aangebracht worden. Verpleegkundige
interventie is daardoor eenvoudiger en meer effectief.
Superieure, niet verklevende eigenschappen
Het driedimensionale honingraat-vormige oppervlak van de ALLEVYN Cavity voorgevormde
tampons zorgt ervoor dat deze niet aan de wond verkleeft, waardoor trauma en beschadiging
van het granulatieweefsel bij verbandwisseling geminimaliseerd worden.
Bevordert snelle wondgenezing
ALLEVYN Cavity creëert een vochtige omgeving, waardoor korstvorming wordt tegengegaan en
de wond sneller geneest.

Indicaties
ALLEVYN Cavity is ontwikkeld om een snelle wondgenezing van gecompliceerde open 
wonden te bevorderen en voor de behandeling van wonden die niet primair gesloten zijn.
Specifiek: Diepe decubituswonden en beenulcera, incisies en andere chirurgische wonden,
bijvoorbeeld sinus pilonidalis.

Applicatie
ALLEVYN Cavity voorgevormde tampons kunnen worden afgedekt met OPSITE. Bij een 
gevoelige huid rondom de wond kan hiervoor ook een absorberend verband of een pleister
gebruikt worden.

Voorzorgsmaatregelen
ALLEVYN Cavity mag niet hergebruikt worden. Gebruik ALLEVYN Cavity niet in combinatie met
hypochloriet oplossing (bijv. Eusol) of waterstofperoxide. Deze stoffen kunnen de foam 
aantasten. Vermijd het gebruik van een pincet bij het aanbrengen van de tampons omdat dit
de coating kan beschadigen. Zorg ervoor dat het aantal gebruikte kompessen in de wond
genoteerd wordt en dat dit gecontroleerd wordt bij verwijdering. 
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Bestelnummer

66007326
66007327
66007328
66007329

Afmeting

5 cm rond
10 cm rond
9 x 2,5 cm tubulair
12 x 4 cm tubulair

Verpakking

10
5
10
5
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