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COMPRESSION
Polyurethaan wondkompres

Sterk absorberend en flexibel kompres
ook voor gebruik onder compressie



ALLEVYN™ Compression is een sterk absorberend en
flexibel kompres voor gebruik onder compressie

Bestelnummer

66047581
66047583
66045125
66047584

Afmeting

5 x 6 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm

Verpakking

10
5
3
3

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

www.smithnephew.nl
www.allevyn.com

ALLEVYN Compression is opgebouwd uit een sterk absorberend materiaal dat omgeven is
door een zelfklevende polyurethaan matrix. Het kompres is afgedekt met een waterdichte 
polyurethaan folie, die doorlaatbaar is voor zuurstof en waterdamp maar ondoordringbaar voor
bacteriën. ALLEVYN Compression bewerkstelligt alle bewezen voordelen van een vochtig
wondmilieu, zonder dat het kompres door contact met het exsudaat afgebroken wordt. Dit
resulteert in een snelle, schone en probleemloze genezing van wonden die normaliter moeilijk
te genezen zijn.

Voordelen
Sterk absorberend
ALLEVYN Compression heeft een hoge absorptiecapaciteit en het vermogen om het exsudaat
vast te houden. Dit sterk absorberende vermogen ontstaat door de structuur van het kompres.
Niet verklevend aan het wondoppervlak
ALLEVYN Compression is lichtklevend. Het kompres kleeft goed op droge intacte huid maar
verkleeft niet aan het wondoppervlak. Het kompres heeft een milde kleefkracht op een droge
huid, waardoor het kompres blijft zitten terwijl de compressiezwachtel wordt aangebracht. De
kleefkracht is echter zo mild dat een gevoelige huid niet beschadigd wordt.
Bevordert snelle genezing door vochtig wondmilieu
De buitenlaag van ALLEVYN Compression bestaat uit een ademende folielaag. Hierdoor wordt
een vochtig wondmilieu op het wondoppervlak gecreëerd en behouden. Tevens wordt 
littekenvorming voorkomen en een snelle probleemloze genezing bevorderd. De folielaag is
ondoordringbaar voor bacteriën en vocht.
Behoudt absorberend vermogen, zelfs onder compressie
Door de polyurethaan structuur van het kompres wordt het exsudaat opgenomen en 99% van
het exsudaat vastgehouden, ook onder druk. De kans op maceratie wordt hierdoor gereduceerd.
ALLEVYN Compression is dan ook ideaal voor gebruik bij compressietherapie.
Eenvoudig in gebruik
ALLEVYN Compression absorbeert exsudaat en zorgt voor schone verbandwisselingen doordat
het exsudaat wordt vastgehouden. Verbandwisselingen zijn hierdoor eenvoudiger voor de
behandelaar en minder traumatisch voor de patiënt; wondirrigatie kan tot een minimum
beperkt worden. De opname van exsudaat door het kompres is zichtbaar door de trans-
parante bovenzijde.

Indicaties
ALLEVYN Compression kan gebruikt worden bij de behandeling van middelmatig tot sterk
exsuderende wonden die omgeven worden door een gevoelige huid, zoals bijv. ulcus cruris,
decubituswonden, eerste- en tweedegraads brandwonden en diabetische voetulcera.

Gebruiksaanwijzing
Kies het juiste formaat kompres. Prepareer en reinig de huid rondom de wond door overtollig
wondvocht te verwijderen. Verwijder het beschermpapier van het kompres. Breng de 
zelfklevende zijde van het kompres op de wond aan waarbij de wondranden minimaal 2 cm
overlapt dienen te worden. ALLEVYN Compression kan tot 7 dagen in situ blijven afhankelijk
van de hoeveelheid wondvocht en in overeenstemming met het lokale klinische protocol. 

Voorzorgsmaatregelen
Gebruik ALLEVYN producten niet in combinatie met oxiderende producten zoals hypochloride
oplossingen (bijv. Eusol) of waterstofperoxide.

Contra-indicaties
Niet gebruiken op wonden waarbij spieren, botten of pezen in direct contact staan met het
kompres.
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