
Wondenwijzer

✓Voorkomt en behandelt 

    infecties bi
j wondjes

✓Verkleint zo de 
kans op litteke

ns

✓Stimuleert de wondgenezing

✓Prikt niet en is
 daarom 

   kindvriendelijk

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.
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  Eerste hulp bij wondverzorging
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  Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Wondenwijzer
De Betadine wondenwijzer is een handig hulpmiddel
voor de behandeling en desinfectie van de meest
voorkomende wonden.

Voorzijde
Op de voorzijde van elk wijzerblad vind je informatie over
de behandeling van verschillende typen wonden en welke
Betadine producten je hierbij het best kunt gebruiken.

Achterzijde
Op de achterzijde van de wijzerbladen vind je meer
informatie over de meest verkochte Betadine producten.

Wondverzorging in drie stappen
Door een wond goed te verzorgen, verklein je de kans 
op infecties en littekens. 

Een goede wondverzorging bestaat uit drie stappen waarbij 
desinfecteren met Betadine en een goede bescherming 
essentiële onderdelen zijn. Het verzorgen van een wond 
bestaat altijd uit drie stappen:

1. Reinigen: Spoel de wond goed uit met water 
en dep voorzichtig droog.

2. Desinfecteren: Desinfecteer de wond met 
Betadine.

3. Beschermen: Dek de wond goed af met een 
verband of pleister.

Ga bij diepe, hevige bloedende en grote wonden altijd naar je huisarts of
eerste hulp. Neem ook contact op met je huisarts als je twijfelt over de
ernst van een wond of als je wilt weten of je een tetanusprik nodig hebt.
Minder ernstige, kleinere wonden kun je zelf goed behandelen.

1 2 3
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Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Schaafwonden
Schaafwonden zijn oppervlakkige wonden die over 
het algemeen weinig tot niet bloeden. Een schaafwond 
ontstaat vaak door vallen of stoten waarbij je huid 
ruw over een oppervlak wordt geschuurd en ‘afge-
schaafd’. 

De verzorging van schaafwonden in 3 stappen
Door schaafwonden te desinfecteren genezen ze sneller 
en mooier met minder kans op littekens.

Vervolgbehandeling
Behandel de schaafwond gedurende drie dagen met  
Betadine en vervang de (desinfectie)pleister of het verband. 

Let op! Neem contact op met je huisarts bij grote schaafwonden, als er veel 
straatvuil in de schaafwond zit of als je twijfelt over de juiste behandeling.

1.  Reinigen: Spoel de schaafwond goed  
uit met water en dep voorzichtig droog.

2.  Desinfecteren: Smeer een dunne laag 
Betadine Zalf op de schaafwond. Je kunt 
de wond ook deppen met een steriel 
gaasje gedrenkt in Betadine Oplossing.

3.  Beschermen: Dek de wond goed af  
met een verband of (desinfectie)pleister 
om te voorkomen dat er nieuw vuil/bac-
teriën in komen die een infectie kunnen 
veroorzaken. 
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Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Snijwonden
Een snijwond loop je meestal op door een scherp
voorwerp zoals een mes of een stuk glas. Let goed
op als op het snijdend voorwerp veel bacteriën zitten,
bijvoorbeeld bij een vuil zakmes of keukenmes. Maak
deze wonden extra goed schoon om een infectie te
voorkomen.

De verzorging van snijwonden in 3 stappen
Door snijwonden te desinfecteren genezen ze sneller en
mooier met minder kans op littekens.

Vervolgbehandeling
Je doet er goed aan een snijwond gedurende vijf dagen te 
behandelen met Betadine en de (desinfectie)pleister of het 
verband regelmatig te vervangen. 

Let op! Neem contact op met je huisarts bij diepe snijwonden of als je  
twijfelt over de juiste behandeling.

1.  Reinigen: Spoel de snijwond goed uit
 met water en dep voorzichtig droog.

2.  Desinfecteren: Druppel Betadine 
Oplossing direct vanuit het flesje op 
de snijwond. Je kunt hiervoor ook een 
watje of steriel gaasje gebruiken. Je kunt 
eventueel ook Betadine Zalf op de wond 
smeren.

3.  Beschermen: Dek de wond goed af
 met een verband of (desinfectie)pleister
 om te voorkomen dat er nieuw vuil/
 bacteriën in komen die een infectie
 kunnen veroorzaken.
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Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Prikwonden
Prikwonden ontstaan vaak tijdens het koken, klussen 
of tuinieren. Bijvoorbeeld door een schaar, mes, spijker, 
punaise of prikkeldraad. Deze voorwerpen kunnen vol 
zitten met bacteriën door roest, (straat)vuil of rauw 
vlees. Het is daarom belangrijk om prikwonden goed 
te desinfecteren.

De verzorging van prikwonden in 3 stappen
Door prikwonden te desinfecteren genezen ze sneller 
en mooier met minder kans op littekens.

Vervolgbehandeling
Behandel prikwonden gedurende drie dagen, één tot twee
keer per dag met Betadine Oplossing en vervang gelijktijdig
de pleister.

Let op! Neem contact op met een (huis)arts als je twijfelt over de juiste
behandeling van een prikwond.

1.  Reinigen: Spoel de prikwond goed uit
 met water en dep voorzichtig droog.

2.  Desinfecteren: Druppel Betadine
 Oplossing direct vanuit het flesje op
 de prikwond. Je kunt hiervoor ook een
 watje of steriel gaasje gebruiken. Je kunt
 eventueel ook Betadine Zalf op de wond
 smeren.

3.  Beschermen: Dek de wond goed af  
met een verband of (desinfectie)pleister 
om te voorkomen dat er nieuw vuil/bac-
teriën in komen die een infectie kunnen

 veroorzaken.
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Blaren

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Een blaar ontstaat vaak door wrijving of te veel druk 
op de huid.  Blaren kunnen door wrijving open gaan. 
Een open drukblaar kun je prima zelf verzorgen met 
Betadine.

De verzorging van open blaren in 3 stappen
Door open blaren te desinfecteren genezen ze sneller 
en mooier met minder kans op littekens.

Vervolgbehandeling
Zolang de blaar nog open is, doe je er goed aan om deze
gedurende drie dagen, één tot twee keer per dag te 
behandelen met Betadine en de pleister te vervangen.

Let op! Neem contact op met je huisarts bij grote (brand)blaren en/of bij twijfel
over de juiste behandeling van blaren.

1.  Reinigen: Spoel de blaar uit met schoon
 water. Dep daarna de blaar en huid 

voorzichtig droog met een steriel gaasje of 
schone doek.

2.  Desinfecteren: Breng Betadine Zalf aan
 op de open blaar. Je kunt ook Betadine
 Oplossing gebruiken direct vanuit het flesje
 op de open(geprikte) blaar. Je kunt hiervoor
 ook een watje of steriel gaasje gebruiken.

3.  Beschermen: Dek de blaar goed af met
 een (desinfectie)pleister om te voorkomen
 dat er nieuw vuil/bacteriën in komen die
 een infectie kunnen veroorzaken.
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Brandwonden

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.

Wat zijn brandwonden?
Een brandwond kan ontstaan doordat de huid in contact
komt met extreem hoge of koude temperaturen.

De verzorging van kleine brandwonden in 3 stappen
Door brandwonden te desinfecteren genezen ze sneller
en mooier met minder kans op littekens.

Wel of niet naar de dokter
Ga direct naar de eerste hulp van een ziekenhuis als je neus,
mond, keel, luchtpijp of longen verbrand kunnen zijn door het
inademen van stoom of hete lucht.

Voor alle brandwonden geldt:
Koel brandwonden op de huid eerst minstens 10 minuten met,
bij voorkeur, lauw zachtstromend water of met natte lappen.
Ga bij grote brandwonden onder een lauwe douche staan.
Bekijk daarna hoe de wond eruit ziet, en bel dan de huisarts
of eerste hulp als:
•  De brandwond groter is dan de handpalm  
 van degene die zich gebrand heeft.

•  Er een vochtige, rode brandwond of blaar zit  
 in het gezicht,op de handen of gewrichten, 

  in de bilspleet of op de geslachtsdelen.
•  Er een geelwitte, bruine, grijze of zwarte   
 droge plek ontstaat die geen pijn doet.

•  Het om een baby of een kleuter gaat.
•  Je twijfelt over de ernst van de brandwond.

1.  Koelen en reinigen: Koel de wond min-
stens 10 minuten met, bij voorkeur, lauw

 zacht-stromend water of met natte lappen.

2.  Desinfecteren: Na het koelen en beoor-
delen van de brandwond kun je de brand-
wond desinfecteren met Betadine Zalf door

 deze voorzichtig op de wond te smeren.

3.  Beschermen: Dek de wond goed af met 
een verband of pleister om te voorkomen 
dat er vuil en bacteriën in komen die een 
infectie kunnen veroorzaken.

10 min.
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Productenwijzer
Betadine staat al meer dan 50 jaar bekend als middel 
voor eerste hulp bij wondverzorging.

Betadine wordt al meer dan 50 jaar gebruikt voor het 
desinfecteren van wonden. Betadine behandelt en voorkomt 
infecties van wonden. Het is effectief omdat het verschillende 
soorten micro-organismen doodt die infecties kunnen veroor-
zaken. De meest bekende micro-organismen zijn: bacteriën, 
virussen en schimmels. 

Betadine desinfecteert niet alleen, het stimuleert ook de 
wondgenezing. Door een wond goed te verzorgen, verklein 
je de kans op infecties en littekens. 

•	 Voorkomt	en	behandelt	infecties	bij	wondjes
•		Verkleint	zo	de	kans	op	littekens
•		Stimuleert	de	wondgenezing
•		Prikt	niet	en	is	daarom	kindvriendelijk

  Eerste hulp bij wondverzorging
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Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.



Zalf
Betadine Zalf is geschikt voor het verzorgen van 
schaafwonden, brandwonden en grotere oppervlak-
kige wonden. De zalf blijft goed aan de wond plakken, 
waardoor het lang blijft zitten. Ook heb je minder kans 
op lekken en vlekken dan bijvoorbeeld bij gebruik van 
Betadine Oplossing. 

Betadine Zalf is verkrijgbaar in tubes van 
30 en 50 gram. 

Gebruiksadvies
• Breng een dunne laag Betadine Zalf aan op de wond en 

de huid eromheen. 
• De zalf kan zowel op een open wond als onder een afdek-

kend verband of pleister worden aangebracht. Verschoon 
het verband of de pleister 1 tot 2 keer per dag of zo vaak 
als nodig is totdat de wond dicht is.

Betadine Zalf bevat povidonjodium als werkzame stof.

Niet gebruiken bij toepassing op grote huidoppervlakken en 

bij een vastgstelde, overmatige werking van de schildklier.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

•	 Voorkomt	en	behandelt	infecties	bij	wondjes
•		Verkleint	zo	de	kans	op	littekens
•		Stimuleert	de	wondgenezing
•		Prikt	niet	en	is	daarom	kindvriendelijk

  Eerste hulp bij wondverzorging

Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.
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Oplossing
Betadine Oplossing is geschikt voor het uitspoelen 
en desinfecteren van kleine en ondiepe snij- of prik-
wonden.

•	 Voorkomt	en	behandelt	infecties	bij	wondjes
•		 Verkleint	zo	de	kans	op	littekens
•		 Stimuleert	de	wondgenezing
•		 Prikt	niet	en	is	daarom	kindvriendelijk

Betadine Oplossing is verkrijgbaar in 
flacons van 10ml en 30ml. 

Gebruiksadvies
• Breng Betadine Oplossing direct vanuit het flesje of door 

middel van een watje of steriel gaasje aan op de wond en 
de huid eromheen.

• Behandel de wond 1 tot 2 keer per dag zolang deze nog 
open is.

Betadine Oplossing bevat povidonjodium als werkzame stof. 

Niet gebruiken bij toepassing op grote huidoppervlakken en 

bij een vastgestelde, overmatige werking van de schildklier. 

Lees voor gebruik de bijsluiter.

  Eerste hulp bij wondverzorging
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Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.



Scrub
Betadine Scrub is een vloeibare milde desinfecterende 
zeep zonder korreltjes. Het is geschikt voor het desin-
fecteren van de huid en de handen.

•	 Betadine	Scrub	helpt	ook	bij	ontstoken	en		
 opengekrabde waterwratjes. 
•	 Behandel	waterwratjes	met	Betadine	Scrub.	
•	 Betadine	Scrub	versnelt	de	genezing	en		
 draagt bij aan het voorkomen van verdere 
 verspreiding. 

Betadine Scrub is verkrijgbaar in een  
flacon van 120ml.

Gebruiksadvies
Gebruiksadvies voor het desinfecteren van handen
• Zeep je nagels, handen en armen grondig in met Betadine 

Scrub en spoel goed af met water.

Gebruiksadvies voor het desinfecteren van de huid
• Maak de huid nat en breng dan Betadine Scrub op de huid aan. 
•  Masseer de scrub goed in totdat het gaat schuimen. 
•  Spoel zorgvuldig af met lauwwarm water. 
•  Maak de huid goed droog en vergeet de huidplooien  

(zoals bijvoorbeeld tussen de tenen) niet. Herhaal deze 
behandeling bij een infectie 1 tot 2 keer per dag.

Betadine Scrub bevat  povidonjodium als werkzame stof. 

Niet gebruiken bij toepassing op grote huidoppervlakken en 

bij een vastgestelde, overmatige werking van de schildklier. 

Lees voor gebruik de bijsluiter.
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Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.



Shampoo

Betadine Shampoo is verkrijgbaar in een 
flacon van 120ml.

Gebruiksadvies
• Maak het haar nat met warm water.
• Zeep het haar en de hoofdhuid in met circa 5 ml Betadine 

Shampoo. 
• Spoel het haar schoon met warm water. 
• Herhaal deze behandeling bij een infectie 1 tot 2 keer  

per dag.

Betadine Shampoo bevat  povidonjodium als werkzame stof. 

Niet gebruiken bij toepassing op grote huidoppervlakken en 

bij een vastgestelde, overmatige werking van de schildklier. 

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Betadine Shampoo is een vloeibare, geparfumeerde 
shampoo, die geschikt is voor het desinfecteren van 
de hoofdhuid. Het heeft een verzachtend effect en 
helpt tegen jeuk en irritatie door schimmels en infec-
ties. De shampoo verkleurt het haar niet. Het parfum 
bestaat uit etherische oliën.
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Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.



Desinfectiepleisters 
Betadine Desinfectiepleisters

Betadine Desinfectiepleisters zijn pleisters met 
Betadine Oplossing in het wondkussentje. Deze unieke 
combinatie maakt het mogelijk een wondje in één 
keer te desinfecteren én te beschermen. 

Betadine Desinfectiepleisters zijn verkrijgbaar 
in de varianten: 20 strips en 1 meter.

Gebruiksadvies
• Reinig de wond.
• Spoel de wond eerst goed uit met water en gebruik  

eventueel Betadine om te desinfecteren. 
• Dep de wond en de huid eromheen voorzichtig droog  

met een steriel gaasje of schone doek. Zo kan de pleister 
goed hechten. 

• Dek hierna de wond af met de Betadine Desinfectiepleister. 
• Vervang de pleister 1 tot 2 keer per dag.

Betadine Desinfectiepleisters zijn een medisch hulpmiddel. 

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

•	 Méér	dan	een	gewone	pleister!
•	 2	in	1:	desinfecteren	én	beschermen
•	 Handig	voor	onderweg,	op	vakantie	of	
 het sportveld.
•	 Prikken	niet,	desinfecteren	wel.
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Betadine is onder andere verkrijgbaar als Oplossing, 
Zalf, Scrub, Shampoo en Desinfectiepleister

Kijk op www.betadine.nl voor meer informatie over Betadine.



Desinfectiepleisters 
Betadino Kinderpleisters

Betadino is de nieuwe kinderpleister van Betadine die 
in één keer desinfecteert en beschermt. Op de pleister 
staan leuke plaatjes van het dinosaurusje Betadino, die 
kinderen snel zullen opvrolijken.

Betadino kinderpleisters zijn verkrijgbaar in 
de varianten:
•	 Mix	in	blik	(5	kleine	strips,	5	grote	strips,	
 5 knie-elleboogpleisters)
•	 16	strips

Gebruiksadvies
• Reinig de wond.
• Spoel de wond eerst goed uit met water en gebruik  

eventueel Betadine om te desinfecteren. 
• Dep de wond en de huid eromheen voorzichtig droog met 

een steriel gaasje of schone doek. Zo kan de pleister goed 
hechten. 

• Dek hierna de wond af met de Betadino Kinderpleister. 
• Vervang de pleister 1 tot 2 keer per dag.
• Bij een kleine, schone wond kan de pleister 
 ook direct over de wond worden geplakt.

•	 Méér	dan	een	gewone	kinderpleister!
•	 2	in	1:	desinfecteren	én	beschermen
•	 Handig	voor	onderweg,	op	vakantie	of	het	
 sportveld.
•	 Prikken	niet,	desinfecteren	wel	en	zijn		
 daarom kindvriendelijk

Betadino Kinderpleisters zijn een medisch hulpmiddel.  

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
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