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BIOSORB™ Gelling Fibre Dressing 
Denk vooruit



Voor meer informatie over de voordelen van BIOSORB™ kunt u contact opnemen met uw account manager bij 
GD Medical of kijken op gdmedical.nl
Referenties  1. Gegevens in het dossier.

2016 Systagenix Wound Management IP Co B.V. Alle rechten voorbehouden. Alle in dit document genoemde handelsmerken, tenzij anders aangegeven, zijn eigendom van Systagenix Wound Management IP Co B.V., hieraan 

gelieerde bedrijven en/of licentiegevers. 5743/SYS/NL/0916/Raadpleeg de bijsluiter voor de volledige gebruiksinstructies.

WANNEER TE GEBRUIKEN
BIOSORB™ Gelling Fibre Dressing is bedoeld 
voor gebruik bij de behandeling van matig tot 
sterk exsuderende acute of chronische wonden 
waaronder:

•  Veneuze beenulcera, decubituswonden (stadium
II t/m IV) en diabetische ulcera

•  Chirurgische wonden (bijv. postoperatief,
secundair genezende wonden en donorplaatsen)

• Tweedegraads brandwonden

•  Traumawonden (bijv. schaafwonden en
scheurwonden)

• Oncologische wonden

BIOSORB™ Gelling Fibre Dressing heeft als 
ondersteunend effect dat het de wondrand en de 
omringende huid beschermt tegen verweking1.

Afmetingen Aantal wondverbanden 
per doos Productcode

5cm x 5cm 10 BGF0505

10cm x 10cm 10 BGF1010

15cm x 15cm 5 BGF1515

2cm x 45cm (streng) 5 BGF0245

Het wondverband voorbereiden

Het wondverband aanbrengen

Een secundair wondverband aanbrengen

Verbandwisseling en verwijdering

1. Bepaal de afmetingen van  het wondverband 
en knip het wondverband zo nodig op maat. 
Houd er rekening mee dat het wondverband de 
wondranden met ongeveer 1 cm moet overlappen. 
Houd het product van de wond verwijderd terwijl u 
het op maat knipt.

1.  Plaats het wondverband op de vochtige wond, 
waarbij het wondverband de wondranden 
ongeveer 1 cm overlapt. Als er slechts een kleine 
hoeveelheid exsudaat aanwezig is, maak het 
wondverband dan vochtig met een steriele 
fysiologische zoutoplossing (0,9%).

2.  Gebruik voor diepe wonden de streng-variant. 
Duw het wondverband met lichte druk in de 
wond, en laat het wondverband met 
ongeveer 2,5 cm uitsteken, zodat het 
gemakkelijk kan worden verwijderd.

1.  Breng een geschikt secundair wondverband aan 
om het product op zijn plaats te houden.

1.  Het wondverband moet worden verwisseld wanneer 
dit medisch geïndiceerd is (bijv. wanneer het 
wondverband zijn maximale absorptiecapaciteit 
heeft bereikt of wanneer het wondprotocol 
voorschrijft dat een verbandwisseling noodzakelijk 
is). De interval tussen verbandwisselingen mag niet 
langer zijn dan 7 dagen. 

2.  Mocht het wondverband vastkleven aan een wond 
met kleinere hoeveelheden exsudaat, maak het dan 
vochtig met een steriele fysiologische zoutoplossing 
(0,9%) voordat u het wondverband verwisseld, zodat 
het genezingsproces niet wordt verstoord. Eventuele 
gelresten moeten tijdens het schoonmaken van de 
wond uit de wond worden verwijderd. Met name 
diepe wonden moeten goed worden geïrrigeerd.
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Vóór het aanbrengen
Raadpleeg de gebruiksinstructies.

Maak de wond voorzichtig schoon. De huid rondom de 
wond moet schoon en droog zijn. Haal de verpakking 
uit de doos.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Goed om 
te weten...

In vitro-is  
aangetoond dat het  

BIOSORB™-wondverband 
43% meer  

absorptievermogen 
heeft dan  

Aquacel Extra1

Het product kan ook onder 

compressie worden gebruikt.

In droge toestand kan BIOSORB™ Gelling 

Fibre Dressing gemakkelijk op maat worden 

geknipt met een steriele schaar.




