Alginate
Verbandstrook

Voor optimaal gebruik van Biatain Alginaat moet het product worden aangebracht
volgens de afbeeldingen. Voordat Biatain Alginaat wordt aangebracht, moet de
omvang van de wond visueel of door voorzichtige aanraking worden bepaald.
Hoe Biatain Alginaatverband gebruiken?
1 Spoel de wond met de fysiologische zoutoplossing of leidingwater.
Droog voorzichtig de huid rond de wond.
2 Biatain Alginaatverband kan op maat van de wond
worden geknipt.
Om het verband op maat te knippen, moet bij voorkeur
een steriele schaar worden gebruikt.

3 Biatain Alginaatverband moet worden gebruikt met een
tweede afdekverband, zoals Comfeel Plus Transparant
Verband of Biatain Schuimverband, afhankelijk van de
klinische toestand van de wond.
4 Biatain Alginaatverband moet worden vervangen wanneer het secundaire
wondverband wordt vervangen. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing
bij het specifieke tweede verband.
Een Biatain Alginaatverband mag niet langer dan 7 dagen aangebracht blijven.
Wanneer er minder exsudaat wordt gevormd en de wond goed geneest,
kan het gebruik van Biatain Alginaatverband worden gestaakt en kan in plaats
daarvan een ander geschikt verband worden gebruikt (bv. Biatain Schuimverband
of Comfeel Plus Ulcus Wondverband) om de wond verder te laten genezen.
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5 Biatain Alginaatverband kan gemakkelijk worden verwijderd door met een
zoutoplossing te spoelen.
Verwijder het verband met een pincet zonder pijn te veroorzaken of schade toe te
brengen aan het nieuw gevormde weefsel.
Hoe Biatain Alginaatstrookverband gebruiken?
1 Spoel de wond met de fysiologische zoutoplossing of leidingwater.
Droog voorzichtig de huid rond de wond.
2 Biatain Alginaatstrookverband kan voor kleine of
smalle wonden op maat worden geknipt. Om het verband op maat te knippen, moet bij voorkeur een steriele
schaar worden gebruikt.

3 Biatain Alginaatstrookverband moet gelijkmatig/losjes
in de wond worden aangebracht zonder het aan te
drukken. Op die manier wordt de alginaatvezel tot een
vochtige gel omgevormd en vormt hij zich naar de holte.

Waarschuwing
Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel risico voor
de gebruiker in.
De productkenmerken kunnen worden aangetast als dit product opnieuw wordt
klaargemaakt voor gebruik, gereinigd, gedesinfecteerd of gesteriliseerd; hierdoor
kan de patiënt lichamelijke schade of een infectie oplopen.

Biatain Alginaatstrookverband kan vóór gebruik in
een fysiologische zoutoplossing worden ondergedompeld. Tijdens de absorptie zet het strookverband niet uit,
maar past zich aan de holte aan.

Let op
Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.
Niet opnieuw steriliseren.
Moet horizontaal worden bewaard.
Bij kamertemperatuur bewaren.
Vermijd direct zonlicht.
Alleen voor uitwendig gebruik.
Biatain Alginaat kan naar het oordeel van een professionele zorgverlener en in
combinatie met de gepaste therapie en regelmatige controles, rekening houdend
met de klinische toestand, worden gebruikt op geïnfecteerde wonden.
Biatain Alginaat is niet bedoeld om hevige of lange bloedingen onder controle te
krijgen die niet door fysiologische middelen of zonder chirurgische ingreep kunnen
worden gestopt.
Biatain Alginaat is niet bedoeld voor gebruik op droge wonden.
Indicaties
Biatain Alginaat is aangewezen voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden.
Biatain Alginaat kan als een extern wondverband worden gebruikt om de behandeling van exsudaat en de lokale hemostase te vergemakkelijken tijdens het genezingsproces van wonden zoals decubitus, ulcus cruris venosum, arteriële ulcera,
diabetische voetwonden, donorsites of traumatische wonden.
Biatain Alginaat kan naargelang het oordeel van een arts worden gebruikt voor
diabetische voetulcera.
Biatain Alginaat kan worden gebruikt voor wonden met dood weefsel en om diepe
wonden te vullen.
Informatie
Als er een allergische reactie optreedt, dient contact te worden opgenomen met
Coloplast.
Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt
door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de
gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.
Biatain Alginaat is steriel.
Biatain Alginaat is een sterk absorberend wondverband bestaande uit alginaat en
hydrocolloïde (natrium carboxymethylcellulose).
Biatain Alginaat is gemakkelijk aan te brengen. Bij contact met wondexsudaat
vormt het geleidelijk een zachte en coherente gel die een optimaal vochtig wondmilieu creëert. De gel zorgt voor een atraumatische verwijdering van Biatain
Alginaat.
Holtes kunnen met Biatain Alginaatverband worden gevuld. De resterende holte
kan met Biatain Alginaatstrookverband worden gevuld.

4 Biatain Alginaatstrookverband moet worden gebruikt
met een tweede afdekverband, zoals Comfeel Plus
Transparant Verband of Biatain Schuimverband,
afhankelijk van de klinische toestand van de wond.
Biatain Alginaatstrookverband moet worden vervangen
wanneer het secundaire wondverband wordt vervangen.
Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing
bij het specifieke tweede verband.
Een Biatain Alginaatstrookverband mag niet langer
dan 7 dagen aangebracht blijven.
5 Biatain Alginaatstrookverband kan gemakkelijk
worden verwijderd door met een zoutoplossing te
spoelen. Verwijder het verband met een pincet zonder
pijn te veroorzaken of schade toe te brengen aan
het nieuw gevormde weefsel.

Wanneer er minder exsudaat wordt gevormd en de wond goed geneest, kan het
gebruik van Biatain Alginaatverband worden gestaakt en kan in plaats daarvan een
ander geschikt verband worden gebruikt (bv. Biatain Schuimverband of Comfeel
Plus Ulcus Wondverband) om de wond verder te laten genezen.
Symbool
Zendingsorder. Productienummer ter identificatie van de
verpakking van een specifieke order. (Het LOT-nummer
geeft de productiepartij aan.)
Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.

