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Soft-gel hydrocellulair 
foamkompres

Licht-klevend hydrocellulair foamkompres



Voordelen
De geavanceerde drielaagse structuur van ALLEVYN Gentle zorgt voor dynamisch 
vochtmanagement om een optimaal vochtig wondmilieu te creëren, waardoor 
snellere genezing plaatsvindt en er minder kans op maceratie is. De wondcontact-
laag van ALLEVYN Gentle is gecoat met een soft-gel kleeflaag die ervoor zorgt dat 
secundaire fixatie eenvoudig is aan te brengen (“helpende hand” kompres) en dat het
kompres atraumatisch en pijnloos verwijderd kan worden bij verbandwisselingen. 
ALLEVYN Gentle kompressen zijn zacht en soepel waardoor het kompres 
comfortabel is en de patiënt beschermd wordt bij verbandwisselingen. ALLEVYN 
Gentle is eenvoudig in gebruik en kan opgetild en opnieuw aangebracht worden 
zonder de licht klevende eigenschappen te verliezen.
ALLEVYN Gentle is geschikt voor gebruik op een gevoelige en/of droge huid.

• “Helpende hand” kompres (klevende wondcontactlaag)
• Atraumatisch voor wond en omliggende huid
• Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
• Zacht en comfortabel, geen restanten
• Pijnloos voor de patiënt
• Vochtig wondmilieu voor optimale genezing
• Opnieuw aan te brengen

Indicaties
Wondverzorging van chronische en acute exsuderende wonden, oppervlakkige of 
granulerende wonden zoals decubitus, beenulcera, diabetische ulcera, 
schimmelende wonden, chirugische wonden, eerste en tweedegraads brandwonden
en donorplaatsen.

Applicatie

Reinig de wond en droog de randen volgens lokaal klinisch protocol. 
Verwijder het beschermpapier van ALLEVYN Gentle
Breng de klevende zijde op de wond aan.
ALLEVYN Gentle kan op maat geknipt worden om op moeilijke plaatsen gebruikt te 
worden. Gebruik altijd een aseptische techniek bij het knippen van het kompres.
ALLEVYN Gentle kan opnieuw worden aangebracht zonder de klevende 
eigenschappen te verliezen.
ALLEVYN Gentle kan tot 7 dagen in situ blijven, maar dient eerder verwisseld te 
worden indien het exsudaat doorlekt.
Fixeer ALLEVYN Gentle met fixatiepleisters zoals bijv. OPSITE™ FLEXIFIX™, tape 
of zwachtel.

ALLEVYN™ Gentle, licht-klevend hydrocellulair foamkompres

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

www.smithnephew.nl
www.allevyn.com
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ALLEVYN Gentle is een absorberend foamkompres voorzien van een licht klevende soft-gel kleeflaag welke als helpende hand dient tijdens het 
aanbrengen. ALLEVYN Gentle bestaat uit een drielaagse structuur:

een geperforeerde wondcontactlaag met een soft-gel kleeflaag
een absorberende hydrocellulaire foamkern
een topfilm welke waterdicht en ondoordringbaar voor bacteriën is
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Bestelnummer

66800247
66800248
66800249
66800250
66800251

Afmeting

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

Verpakking

10
10
10
10
10

Voorzorgsmaatregelen
ALLEVYN Gentle kompressen niet gebruiken in combinatie
met oxiderende producten of hypochloriet oplossingen 
(bijv. Eusol) of waterstofperoxide, omdat deze producten de 
absorberende polyurethaan componenten van de kompressen
kunnen aantasten. 


