
NU-DERM
HYDROCOLLOID WOUND DRESSING 

™

Een hydrocolloÏde wondverband 
in verschillende vormen en 
maten voor uw patiënten



NU-DERM™ Hydrocolloïd-verbanden

Afmetingen Verband per doos   Systagenix
code

NU-DERM™ Border Thin

10cm x 10cm 10 HCT101

NU-DERM™ Standard

10cm x 10cm 5 HCF204

20cm x 20cm 5 HCF208

NU-DERM™ Border

5cm x 5cm 20 HCB102

10cm x 10cm 10 HCB204

15cm x 15cm 5 HCB106

20cm x 20cm 5 HCB108

NU-DERM™ Border elleboog en hiel

8cm x 12cm 10 HCH207

NU-DERM™  Border Sacrum

15cm x 18cm 5 HCS100

WAT IS HET?
NU-DERM™ Hydrocolloïd-verbanden zijn ontwikkeld om het wondmilieu vochtig te houden bij 
droge tot matig exsuderende wonden. Het assortiment omvat drie varianten in verschillende 
vormen en maten. Alle verbanden zijn waterdicht en kunnen tijdens het douchen blijven zitten.

GEBRUIKSINDICATIES
NU-DERM™ Border en NU-DERM™ Standard zijn 
met name geïndiceerd voor de behandeling van 
licht tot matig exsuderende drukulcera en ulcera 
aan het been.

NU-DERM™ Thin is met name geïndiceerd  
voor de behandeling van oppervlakkige droge of 
licht exsuderende wonden, operatiewonden en 
oppervlakkige (schaaf)wonden; het kan echter ook 
worden toegepast bij kleine wonden aan het eind  
van het genezingsproces.

Neem voor meer informatie over de voordelen van NU-DERM™ Hydrocolloïd contact op met uw 
account manager of kijk op gdmedical.nl

*Neem contact op met een zorgverlener alvorens NU-DERM™ Hydrocolloïd-verbanden te gebruiken voor letsel veroorzaakt door tuberculose, syfilis of diepe schimmelinfecties, kanker en wonden waarbij een hoog risico op infectie bestaat. † Met uitzondering van de Thin-variant. 
Referenties 1.  Date on file.
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HOE WERKT HET?
NU-DERM™ Hydrocolloïd-verbanden helpen een 
vochtig wondmilieu te behouden, waardoor autolytisch 
debridement gestimuleerd wordt en de granulatie kan 
plaatsvinden onder optimale omstandigheden.

Ontwikkeld ter bescherming van laagrisicowonden 
tegen bacteriële contaminatie.

Vochtafvoer
Uit een in-vitrotest bleek het 
vochtafvoerende vermogen† van 
NU-DERM™ Hydrocolloïd in een 
periode van 48 uur, twee keer 
groter te zijn dan Duoderm CGF 
en Duoderm Signal1 2x

NU-DERM™ Hydrocolloïd-assortiment:
NU-DERM™ Border 
Dit veelzijdige verband heeft een toplaag van semipermeabel, niet-schurend polyurethaanfolie en 
afgeschuinde randen rondom. Ook de rand zelf bestaat uit huidvriendelijk zelfklevend hydrocolloïd 
materiaal. NU-DERM™ Border is geïndiceerd voor de behandeling van licht tot matig exsuderende wonden.

NU-DERM™ Standard 
Dit verband heeft een bovenlaag van filmgecoat polyurethaanschuim, afgeronde hoeken en een gelijke dikte. 
NU-DERM™ Standard is geïndiceerd voor de behandeling van licht tot matig exsuderende wonden.

NU-DERM™ Thin 
De semitransparante variant. Dit veelzijdige verband heeft een bovenlaag van niet-schurend folie. Het wondbed 
kan eenvoudig en zorgvuldig worden geobserveerd zonder het verband te verwijderen. 


