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Waarschuwing 
Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik kan mogelijk risico voor de 
gebruiker met zich meebrengen. Hergebruik, reinigen, ontsmetten en steriliseren 
kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de patiënt een bijkomend risico 
op lichamelijk letsel of infectie betekent. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Een professionele zorgverlener dient diabetische wonden en wonden die volledig of 
gedeeltelijk worden veroorzaakt door arteriële insufficiëntie regelmatig te 
inspecteren en te behandelen volgens lokale richtlijnen. 

Biatain Ag schuimverbanden mogen niet worden gebruikt bij patiënten met een 
overgevoeligheid voor zilver.  

Wanneer u een allergische reactie vermoedt, neem dan contact op met Coloplast 
BV voor meer informatie. 

Gebruik Biatain Ag schuimverbanden niet in combinatie met oxiderende 
oplossingen, zoals hypochloriet of waterstofperoxide. Zorg ervoor dat eventuele 
andere vervliegende oplossingen volledig zijn opgedroogd voordat het verband 
wordt aangebracht. 

Biatain Ag schuimverbanden kunnen een kortstondige verkleuring van het 
wondbed veroorzaken, die door voorzichtig spoelen kan worden verwijderd. 

Biatain Ag schuimverbanden moeten worden verwijderd voorafgaand aan 
bestraling of onderzoeken d.m.v. röntgenstralen, ultrasone trillingen, diathermie of 
microgolven. 

Biatain Ag schuimverbanden zijn MRI-veilig en MRI-compatibel tot maximaal 3 
Tesla en kunnen daarom aangebracht blijven tijdens een MRI-scan (Tesla: de 
eenheid voor de kracht van een magnetisch veld).  

Gebruik van Biatain Ag schuimverbanden tijdens de zwangerschap, borstvoeding 

en bij kinderen is niet getest. 

Gebruik van Biatain Ag schuimverbanden met enzymatische middelen voor 
debridement is niet getest. 

Of Purilon Gel met Biatain Ag Cavity kan worden gebruikt, is evenmin getest. 

Biatain Ag Cavity is niet geschikt voor gebruik in droge wonden of diepe wonden 
met slechts een smalle opening. 
 
Gebruik of hersteriliseer het product niet als de verpakking beschadigd is. 

Biatain Ag adhesieve schuimverbanden moeten in een horizontale positie worden 
bewaard. 

Vermijd direct zonlicht. 

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt bij 
gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de 
gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen. 
 
Aanbrengen 

 

1. Biatain Ag niet-adhesieve schuimverbanden 
Het verband moet worden aangebracht met de niet-bedrukte zijde 
op de wond. 

 

 

2. Biatain Ag adhesieve schuimverbanden 
Gebruik de handgrepen om aanraking van het verband te vermijden 
en om ervoor te zorgen dat het op aseptische wijze wordt aan-
gebracht. Verwijder de beschermfolie en breng de schuimlaag van 
het verband op de wond aan. Verwijder vervolgens de 
beschermfolie van de zijkanten, zodat het verband verder kan 
worden aangebracht. 

  

 

3. Biatain Ag Sacrum  
Gebruik de handgrepen om ervoor te zorgen dat het op aseptische 
wijze wordt aangebracht. Verwijder de middelste beschermfolie. 
Plaats het smalle uiteinde van het verband zo laag mogelijk op de 
wond en bevestig het verband door naar boven en buiten te werken. 
Verwijder de handgrepen. 

 

4. Biatain Ag Hiel 
Gebruik de handgrepen om ervoor te zorgen dat het op aseptische 
wijze wordt aangebracht. Verwijder de middelste beschermfolie. Het 
verband heeft de vorm van een “pijl”. Vouw het verband in een hoek 
van 90° tussen de “kop” en “staart” van de pijl. Laat de “pijl” van de 
hielpunt weg wijzen en bevestig eerst de “staart” van de pijl. Be-
vestig daarna de “kop” van de pijl. Verwijder één voor één de 
handgrepen en bevestig de zijkanten voorzichtig, zodat de 
schuimlagen elkaar raken of overlappen. 

 

 

5. Biatain Ag Cavity 
Verwijder het beschermpapier. Vul ongeveer de helft van de wond 
losjes met Biatain Ag Cavity. Wanneer Biatain Ag Cavity exsudaat 
absorbeert, zet het uit zodat het in korte tijd de holte volledig vult. 
Modelleer Biatain Ag Cavity op aseptische wijze naar de vorm van 
de wond door het product losjes volgens de perforaties te vouwen 
of op te rollen. 

 
 
 

Om het verband te verwijderen, tilt u de hoeken van het verband 
voorzichtig op van de wond.  

 

 

Bij het verwijderen van adhesieve verbanden wordt aangeraden de 
kleefrand los te maken voordat het verband van de wond wordt 
gehaald. 

 

Biatain Ag Sacrum moet van boven naar beneden in de richting van 
de anus worden verwijderd om het risico op infecties tot een mini-
mum te beperken. 

Beschrijving 
Biatain Ag schuimverbanden zijn steriele, zachte, sterk absorberende en 
comfortabele antibacteriële schuimverbanden voor eenmalig gebruik met ionisch 
zilver als actief bestanddeel. Biatain Ag schuimverbanden creëren een vochtig 
milieu voor optimale wondgenezing en effectief exsudaatmanagement.  

Biatain Ag schuimverbanden bevatten een antibacterieel zilvercomplex dat 
homogeen in het schuim verspreid is. Zilver komt in het wondbed vrij wanneer het 
in contact komt met wondexsudaat. Zolang er exsudaat is, zal er tot 7 dagen lang 
ionisch zilver vrijkomen.  
Biatain Ag schuimverbanden zijn doeltreffend tegen bacteriestammen die erom 
bekendstaan de wondgenezing te schaden, zoals Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus en ß-hemolytische Streptococcus. De verbanden vertonen 
een antibacteriële in-vitrowerking gedurende 7 dagen.  



Biatain Ag schuimverbanden zijn beschermd met een semipermeabele folielaag die 
waterdicht is en een barrière vormt voor bacteriën. 
Biatain Ag niet-adhesieve schuimverbanden hebben geen kleeflaag en zijn dus 
geschikt voor gebruik op fragiele huid. 
Biatain Ag schuimverbanden hebben een kleefstrip op basis van 
hydrocolloïd-technologie. 
Biatain Ag Sacrum en Hiel hebben een speciale vorm, zodat ze perfect passen op 
moeilijk te verbinden plaatsen op het lichaam. De adhesieve verbanden hebben 
een kleefstrip op basis van hydrocolloïd-technologie. 
Biatain Ag Cavity is geperforeerd voor een flexibele toepassing. 

Indicaties 
Biatain Ag schuimverbanden worden toegepast bij de behandeling van een breed 
scala aan exsuderende wonden, zoals ulcus cruris en decubitus met een 
vertraagde genezing vanwege bacteriën of waarbij een risico op infectie bestaat.  
Biatain Ag schuimverbanden kunnen ook worden gebruikt voor tweedegraads 
brandwonden, donorsites, postoperatieve wonden en schaafwonden met 
vertraagde genezing vanwege bacteriën of waarbij een risico op infectie bestaat.  
Biatain Ag niet-adhesieve schuimverbanden worden daarnaast gebruikt voor 
diabetische voetulcera. 
Biatain Ag schuimverbanden kunnen de geur verminderen die door 
micro-organismen in de wond wordt veroorzaakt. 
Biatain Ag schuimverbanden kunnen naar oordeel van een professionele 
zorgverlener worden gebruikt voor vochtige wondgenezing bij patiënten die worden 
behandeld voor een lokale of systemische infectie. 
Biatain Ag schuimverbanden kunnen gedurende het gehele genezingsproces 
worden gebruikt om de aangegeven typen wonden te beschermen. 
Biatain Ag schuimverbanden zijn geschikt voor gebruik in combinatie met 
compressietherapie.  
Biatain Ag Cavity wordt toegepast bij de behandeling van diepe exsuderende 
wonden, zoals ulcus cruris, decubitus, diabetische voetulcera en acute wonden. 

Aanwijzingen 
Biatain Ag schuimverbanden  

1. Spoel de wond met lauw water of een fysiologische zoutoplossing. Droog 
voorzichtig de huid rond de wond. Veilig gebruik van andere 
reinigingsmiddelen in combinatie met Biatain Ag schuimverband is niet 
getest. 

2. Als een film, crème, zalf of soortgelijk product wordt gebruikt, dient u de huid 
eerst te laten drogen alvorens het verband aan te brengen. 

3. Haal de Biatain Ag schuimverbanden op aseptische wijze uit de verpakking. 
Raak de niet-bedrukte zijde van het schuim niet aan. 

4. Breng Biatain Ag schuimverbanden volgens de illustraties en aanwijzingen 
aan. Selecteer een verband waarvan de schuimlaag de wondranden met 
minstens 2 centimeter overlapt. Voor kleinere verbanden is slechts een 
overlapping van 1 centimeter nodig. 

5. Indien de wond weinig exsudeert, kunnen Biatain Ag schuimverbanden 
worden bevochtigd met een steriele fysiologische zoutoplossing voordat ze 
op de wond worden aangebracht 

6. Biatain Ag niet-adhesieve schuimverbanden moeten worden vastgezet met 
een secundair verband of compressieverband. 

7. Biatain Ag schuimverbanden moeten worden verwisseld wanneer dit klinisch 
geïndiceerd is of als exsudaat zichtbaar wordt aan de randen van het ver-
band. 

8. Biatain Ag schuimverbanden kunnen tot 7 dagen lang aangebracht blijven, 
afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat, de staat van het verband en het 
type wond. 

9. Er wordt een klinische evaluatie door een professionele zorgverlener 
aangeraden wanneer producten met zilver langer dan 30 dagen worden 
gebruikt.  

Biatain Ag Cavity (dezelfde aanwijzingen als hierboven in punt 1 en 2). 

1. Breng Biatain Ag Cavity volgens de illustraties en aanwijzingen aan. 

2. Gebruik voor de fixatie en afdekking een afzonderlijk verband, zoals bv. 
Biatain Ag adhesieve schuimverbanden, Biatain Ag Sacrum (voor sterk 
exsuderende wonden) of Comfeel Plus Ulcus/Comfeel Plus Transparant 
wondverbanden (voor matig exsuderende wonden). 

3. Er wordt aangeraden Biatain Ag Cavity te vervangen wanneer het secundaire 
verband wordt verwisseld. Zorg ervoor dat Biatain Ag Cavity volledig uit het 
wondbed is verwijderd. 

Symbool 

 Breng de niet-bedrukte zijde van het product op de 
wond aan.  

 
WO 

 
Zendingsorder. Productienummer ter identificatie van de 
verpakking van een specifieke order. (Het LOT-nummer 
geeft de productiepartij aan.) 
 

 


