
ADAPTIC DIGIT
NON-ADHERING DIGIT DRESSING    

™

Comfortabel 
eenvoudig aanbrengen 
en verwijderen

WAT IS HET?
ADAPTIC™ DIGIT niet klevend verband voor de vinger, is gemaakt van een unieke, klevende, 
met siliconen gecoate contactlaag met daaromheen een buisvormig verband. Het is specifiek 
ontworpen voor het verbinden van vingers en tenen.

Comfortabel
ADAPTIC™ DIGIT verkleeft niet aan de wond. Het vormt zich naar de contouren en is 
geen dik verband, waardoor maximale flexibiliteit van de vinger behouden blijft.

Eenvoudig aanbrengen en verwijderen
ADAPTIC™ DIGIT is snel en eenvoudig aan te brengen; geen applicator of schaar nodig. 
Te verwijderen zonder achterlaten van restjes in de wond, minimaliseert trauma1.



Verband voorbereiden

ADAPTIC™ DIGIT

Afmeting
Aantal verbanden

per doos
Systagenix code

Small 2cm Ø  10 MAD003

Medium 2.4cm Ø 10 MAD013

Large 2.8cm Ø 10 MAD023

Extra large 3cm Ø 10 MAD042

ADAPTIC™ DIGIT TOE

Afmeting
Aantal verbanden

per doos
Systagenix code

2.8cm Ø 10 MAD062

VÓÓR AANBRENGEN

Raadpleeg de gebruiksinstructies. Selecteer de juiste 
maat ADAPTIC™ DIGIT afhankelijk van de grootte van de 
vinger of teen. Pas wondbedpreparatie toe volgens het 
geldende protocol. Zorg dat de omringende huid van 
de wond droog is. Pak een ADAPTIC™ DIGIT verband uit 
het doosje.

1. Verwijder op een aseptische manier de 
twee zijdes van de verpakking.

2. Verwijder de glanzende strip op de 
achterzijde van ADAPTIC™ DIGIT.

Verband wisselen en verwijderen

1. Breng de primaire niet verklevende 
siliconenlaag aan over het topje van de 
vinger en vervolgens voorzichtig over de 
aangedane huid.

2. Rol de onderste laag verband naar 
beneden over de siliconen contactlaag (en 
secundair verband indien nodig).

3. Rol vervolgens de andere verbandlaag naar 
beneden voor een dubbele beschermlaag.

Verband aanbrengen

GEBRUIKERSGIDS

Om meer te weten te komen over de 
voordelen van ADAPTIC™ DIGIT kunt u contact 
opnemen met uw account manager bij GD 
Medical of kijken op gdmedical.nl
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WANNEER GEBRUIKEN
ADAPTIC™ DIGIT verband is geïndiceerd voor de
behandeling van een variëteit aan eenvoudige tot
ernstige verwondingen aan vingers en tenen, zoals: 

• Laceraties en schaafwonden

• Traumatische verwondingen

• Nagelextracties

• Hechtingen

ADAPTIC™ DIGIT kan zowel als primair of secundair
verband worden gebruikt2.
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De frequentie van verbandwissels
wordt gedaan aan de hand van het
wondzorgprotocol en zal afhangen van de
conditie van de wond. ADAPTIC™ DIGIT
mag een aantal dagen blijven zitten.

1. Rol voorzichtig de bovenste ring van 
het buisvormig verband naar boven en 
herhaal dit voor de andere ring.

2. Verwijder voorzichtig de niet 
verklevende wondcontactlaag van het 
wondbed en gooi het verband weg.

Goed om
te weten... In een klinische

studies vond

96%
van de patiënten

ADAPTIC™ DIGIT eenvoudig
tot zeer eenvoudig

te verwijderen1

Ook beschikbaar voor tenen


