Physiotulle®

weefseleilanden tot een minimum wordt beperkt. Op die manier wordt er bij
verbandverschoningen geen schade aan het wondbed toegebracht.

Physiotulle Wondverband

Het zachte en uiterst soepele verband kan op zowel diepe en oppervlakkige
wonden als wonden op beweeglijke plaatsen worden aangebracht.
Hoe gebruikt u Physiotulle?
1) Spoel de wond zo nodig met een fysiologische zoutoplossing of leidingwater.
2) Licht de transparante beschermfolie op en breng Physiotulle op de wond aan.
3) Verwijder de tweede beschermfolie.
4) Breng boven op de Physiotulle een tweede verband aan.
Er wordt aanbevolen om het verband om de paar dagen (ongeveer om de 2
dagen) te vervangen. Die periode kan echter korter of langer zijn, afhankelijk
van het wondtype, de hoeveelheid exsudaat en de vorderingen.
Symbool
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Zendingsorder. Productienummer ter identificatie van de verpakking van een order voor een specifiek land (het LOT-nummer
geeft de productiepartij aan).
Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.

23313727, V3 Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van
Coloplast A/S.
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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.
Let op
Gebruik dit wondverband niet bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch
zijn voor de bestanddelen ervan.
In geval van infectie van de wond moet de professionele zorgverlener een
geschikte behandeling opstarten.
Physiotulle Wondverband moet in horizontale positie bij kamertemperatuur
worden bewaard.
Vermijd direct zonlicht.
Uitsluitend voor eenmalig gebruik.
Physiotulle Wondverband wordt gesteriliseerd door straling.
Gebruik of hersteriliseer het product niet als de verpakking beschadigd is.
Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of verlies veroorzaakt bij
gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast op dit moment
wordt aanbevolen.
Indicaties
Physiotulle is bedoeld voor de behandeling van acute wonden (tweede- en
derdegraadsbrandwonden, donorsites, postoperatieve wonden en schaafwonden) en chronische wonden (decubitus en beenulcera) na reiniging van de wond
totdat de wond genezen is.
Informatie
Physiotulle is een niet-klevend, steriel wondverband.
Het bestaat uit een polyesterstof geïmpregneerd met hydrocolloïde partikels
(CMC) in vaseline.
Wanneer de hydrocolloïde partikels in contact komen met de wond absorberen
ze het exsudaat. Ze worden gelachtig en vormen samen met de vaseline een
vochtig wondmilieu. De emulsie blijft vochtig, wat resulteert in atraumatische en
pijnloze verbandverschoningen.
Physiotulle heeft een open netstructuur die maceratie voorkomt. Het verband is
fijn gebreid waardoor het risico op het insluiten van nieuw gevormde

