Hydrocolloïdverband


Bewaar bij kamertemperatuur.

Waarschuwingen
Hergebruik van het product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar
voor de gebruiker in. Recyclen, wassen, ontsmetten en/of steriliseren kunnen de
productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico op lichamelijk
letsel of infectie inhoudt.
Hoe te gebruiken
Voorbereiding
Reinig de wond en de huid rondom de wond volgens de plaatselijke richtlijnen,
bijvoorbeeld met lauw water of fysiologische zoutoplossing.
Dep de huid rondom de wond voorzichtig droog.
Laat de huid rondom de wond drogen alvorens het product aan te brengen indien een
film, crème, zalf of vergelijkbaar product wordt gebruikt.
Aansluiten
Gebruik de turquoise beschermfolie om te voorkomen dat u de
zelfklevende kant aanraakt en om aseptische aanbrenging te
garanderen.

Verwijder de doorzichtige beschermfolie.
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Breng de zelfklevende kant aan op de wond door het verband vanaf
één kant op de wond te rollen.
Verwijder de turquoise beschermfolie en druk het verband
voorzichtig naar beneden op de huid.

Verwijder het beschermpapier van de non-woven rand en breng de
rand voorzichtig aan op de omliggende huid.
Ga voorzichtig met uw vingers over de randen van het product om te
controleren of het gelijkmatig en glad aansluit op de huid.

Productbeschrijving
Het product is bestemd voor vochtige wondgenezing en wondvochtregeling.

Het product:
- is geïndiceerd voor een grote verscheidenheid van geen tot redelijk veel vocht
afgevende wonden
- is geïndiceerd voor drukulcera
- kan het risico van druk verkleinen

Informatie
Het product is een steriel hydrocolloïdverband voor eenmalig gebruik.

Het product bestaat uit:
- drukverlagende schuimringen
- een non-woven plaklaag
- een dampdoorlatende bovenfolie die bacterie- en waterdicht is
- een hydrocolloïde kleefstof
- een doorzichtige beschermfolie en een turquoise beschermfolie

Het product vermindert wondgeur.

Gesteriliseerd d.m.v. bestraling (R).

Als u een vermoedelijke allergische reactie of andere bijwerkingen ondervindt, dient u
contact op te nemen met uw zorgverlener.

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.

Let op
Geïnfecteerde wonden, diabetische wonden en wonden die uitsluitend of deels het
gevolg zijn van arteriële insufficiëntie moeten regelmatig door een zorgverlener worden
geïnspecteerd en behandeld in overeenstemming met de richtlijnen van de instelling.

Het gebruik van andere reinigingsmiddelen dan fysiologische zoutoplossing of kraanwater
in combinatie met het product is niet onderzocht.

Het product mag niet worden gebruikt op diepe, ondermijnde drukulcera waar een risico
is op inzakken van de wondranden.

Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.

Houd uit het directe zonlicht.

Bewaar horizontaal.

Verwijder maximaal 3 verwijderbare schuimringen zodat er een
schuimvrij oppervlak ontstaat dat ongeveer 1,5-2 cm groter is dan
de wond.

Verwijderen
Het product moet worden verwisseld wanneer dit klinisch geïndiceerd is of na 7 dagen.

Controleer de schuimdikte met regelmatige tussenpozen. Het verband moet worden
verwisseld zodra het half zo dik is als toen het werd aangebracht.

Haal het product voorzichtig van de wond en verwijder het product.

Onder het verband kan zich een karakteristieke geur ontwikkelen. Dit is normaal en de
geur zal verdwijnen zodra de wond gereinigd is.
Weggooien afval
Het product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en moet volgens de plaatselijke
richtlijnen worden afgevoerd, bijvoorbeeld met het normale huishoudelijke afval.
Spoel het product niet door het toilet.

Symbolen
Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.
Niet gemaakt van natuurlijke rubberlatex.

