
Klinion wondwijzer
Speciale wondbedekkers

Beslisboom wondverzorging

Vochtig

• Alginaat (Extra)
• Schuimverband
• Fiberverband
• Honinggel
• Honingnetverband

• Fiberverband
• Schuimverband
• Alginaat
• Honingverband/-gel
• Hydrocolloïd (Standard)

Nat

Droog
• Niet verklevend wondcont.mat.
• Hydrogel
• Honinggel
• Folieverband
• Hydrocolloïd (Thin)
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• Alginaat Extra
• Schuimverband
• Fiberverband
• Honinggel
• Honingnetverband

• Fiberverband
• Schuimverband
• Alginaat
• Honingverband/-gel
• Hydrocolloïd (Standard)

• Honingverband/-gel
• Hydrogel
• Hydrocolloïd (Thin)

• Honingverband/-gel
• Zilververband
• Geurneutraliserend verband

Nee Vochtig

Nat

Droog

De kleur van de 
wond is geel

Doel = reinigen, 
bacteriën  
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Ja

Is er een
infectie?

Is de wond  
nat, vochtig  
of droog?

De kleur van de 
wond is rood.

Doel = beschermen

• Necrotomie
• Honingzalf/-gel
• Schuimverband
• Alginaat (Extra)

• Necrotomie
• Honingzalf/-gel
• Schuimverband
• Alginaat 
• Fiberverband

• Necrotomie of droog verbinden
• Honingzalf/-gel
• Honingverband
• Hydrogel

• Necrotomie
• Honingzalf/-gel
• Zilververband
• Geurneutraliserend verband

Nee Vochtig

Nat

Droog

De kleur van de 
wond is zwart

Doel = reinigen,
necrose + bacteriën 

verwijderen
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Is de wond  
nat, vochtig  
of droog?

Is er een
infectie?
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Classificatie en wondbehandeling
•  Rode fase 

Beschermen van de wond en absorberen 
wondvocht en creëren vochtig wondmilieu.

•  Gele fase 
Reinigen, antibacterieel beleid, absorberen 
wondvocht en creëren vochtig wondmilieu.

•  Zwarte fase 
Necrose verwijderen, reinigen, antibacteri-
eel beleid en absorberen wondvocht.

Indicaties speciale wondbedekkers
•	 	Chronische	wonden 

Bijvoorbeeld Decubitus (graad I-V), Ulcus Cruris, 
diabetische ulcera, oncologische wonden.

•		Acute	wonden 
Bijvoorbeeld schaafwonden, snijwonden, 
ontvellingen, 1e, 2e graads brandwonden 
en postoperatieve wonden.

•		Schimmels
 Voor de behandeling van bacteriële en 

schimmelinfecties (voet-nagel) wordt 
Mesitran zalf aanbevolen.

•		Geïnfecteerde	wonden
 Wonden met bacteriën, zoals E-coli, MRSA, 

Staphylococcen en Pseudomonas.

Is er een infectie?
Een gecontamineerde wond is het voorsta-
dium van infectie. Behandel wonden met 
een verhoogd infectierisico (bijv. ulcera, 
Decubitus en brandwonden) preventief met 
een antibacterieel honing- of zilverproduct. 
Geïnfecteerde wonden moeten gereinigd 
en antibacterieel worden behandeld om 
genezing mogelijk te maken.De belangrijk-
ste wondbacteriën zijn Staphylococcen en 
Pseudomonas. Behandel deze met honing- of 
zilverproduct. Voorkom dat contaminatie een 
infectie wordt.

Klinion	is	een	merk	van	Medeco	B.V. Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland | Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland

 Telefoon (0186) 63 44 00 | Fax (0186) 61 68 93 | info@medeco.nl | www.medeco.nl



Type product Product Wondvocht Productinformatie Bestelnr. Maat/Inhoud Verpakking Overdoos ZI-nummer ZI-memocode

Wondspoelvloeistof
Prontosan spoelvloeistof met polyhexanide en betaine voor actieve reiniging (15 minuten inweken) 9050040 40 ml 6x1st 30x6x1st 15280837 PRONV
wondspoelvloeistof  verwijdert biofilm, fibrine, exsudaat 9050350 350 ml 1st 10x1st 15280845 PRONV

reduceert wondgeur
pijnloos in gebruik

Hydrogel
Prontosan gel hydrogel met polyxanide en betaine, lost dik, hardnekkig wondbeslag zoals necrose op 9050030 30 ml 1st 20x1st 15290883 PRONV
hydrogel door cohesie van de gel geschikt voor zowel diepe als oppervlakkige wonden

hydrateert droge wond
reduceert wondgeur

Honingproducten
Mesitran wondzalf van honing, Aloë Vera, Medilan, vitaminen, Zinkoxide en Calendula 4174701 20 gram 1 tube 12x1 tube 14799391 MESIZ
antibacteriële wondzalf op honingbasis antibacterieel, schimmeldodend, ontstekingsremmend, debriderend, stimuleert de wondgenezing
Mesitran Soft wondgel van honing, PEG, Medilan, vitaminen C en E 4174705 15 gram 1 tube 12x1 tube 15048810 MESIC
antibacteriële wondgel op honingbasis antibacterieel, schimmeldodend, ontstekingsremmend, debriderend, stimuleert de wondgenezing 4174706 50 gram 1 tube 12x1 tube 15420094 MESIC

pijnloos in gebruik, gemakkelijk smeerbaar, ook geschikt voor diepe wonden
Mesitran Hydro/Border hydro-actief wondverband van o.a. honing, polymeer en water, stimuleert de wondgenezing, 4174710 10x10cm (Hydro) 5x1st 20x5x1st 14924374 MESIV1
antibacterieel hydroactief wondverband reduceert wondpijn, antibacterieel, ontstekingsremmend, debriderend, geurbestrijdend 4174711 10x10cm (Border) 5x1st 20x5x1st 14924390 MESIV1
op honingbasis verkleeft niet aan de wond
Mesitran Net hydro-actief netverband van o.a. honing, polymeer en water, stimuleert de wondgenezing 4174712 10x10cm 5x1st 20x5x1st 14924498 MESIV1
antibacterieel netverband antibacterieel, onstekingsremmend, debriderend, geurbestrijdend
op honingbasis verkleeft niet aan de wond

 Zilververbanden
Avance schuim wondverband geïmpregneerd met zilver 9051105 10x10cm 10x1st 24x10x1st 14721236 AVAN1
antibacterieel foam wondverband zilver zilver doodt bacteriën in het verband 9051103 17,5x10cm 10x1st 9x10x1st 14721244 AVAN1

verkleeft niet aan de wond 9051104 20x15cm 10x1st 9x10x1st 14721252 AVAN2
Avance A eilandpleister schuim wondverband geïmpregneerd met zilver, met plakband rondom 9051102 9x9cm 10x1st 30x10x1st 14721198 AVAN9
antibacterieel foam wondverband zilver zilver doodt bacteriën in het verband 9051100 15x13cm (Sacraal) 10x1st 8x10x1st 14721228 AVAN1

verkleeft niet aan de wond
Foamverbanden

Lyofoam schuim wondverband van polyurethaan schuim 9053082 7,5x7,5cm 10x1st 24x10x1st 14764539 LYOFX7
foam wondverband gladde kant verkleeft niet aan de wond 9053083 10x10cm 10x1st 24x10x1st 14764547 LYOFX1

absorbeert veel wondvocht 9053090 17,5x10cm 10x1st 9x10x1st 14764555 LYOFX1
9053084 20x15cm 10x1st 9x10x1st 14764563 LYOFX2

Lyofoam Extra idem, maar dikker, dus meer absorberend 9053091 10x10cm 10x1st 24x10x1st 14764474 LYOFX1
foam wondverband roze zijde aan bovenkant 9053089 17,5x10cm 10x1st 9x10x1st 14773694 LYOFX1
Lyofoam Extra eilandpleister idem, maar met plakrand rondom 9053081 15x15cm (10x10cm wondkussen) 10x1st 8x10x1st 14764482 LYOFX1
foam eilandpleister 9053087 22x22cm (Sacraal) 10x1st 8x10x1st 15307093 LYOFX2
Lyofoam C schuim wondverband met koolstoffilter dat geur neutraliseert 9053085 10x10cm 10x1st 24x10x1st 14764598 LYOFX1
geurneutraliserend foam wondverband mag niet geknipt worden 9053086 20x15cm 10x1st 9x10x1st 14764601 LYOFX2
met koolstoffilter

Folieverbanden
Kliniderm Film semi-permeabele transparante polyurethaan wondfolie 4174402 6x7cm 10x1st 45x10x1st 14632071 KLINF6
transparante wondfolie hoge waterdamp-luchtdoorlatendheid 4174403 10x12cm 10x1st 28x10x1st 14632098 KLINF1

voortdurende inspectie wond mogelijk 4174404 15x20cm 10x1st 14x10x1st 14632101 KLINF1
er kan mee gedoucht worden 4174405 15x30cm 10x1st 7x10x1st 14997568 KLINF1

Kliniderm Film Xtrata idem, met speciale lipo-gel kleeflaag 4291409 6x9cm 100x1st 5x100x1st 15102742 KLINF6
zeer huidvriendelijke wondfolie zeer huidvriendelijke kleeflaag voorkomt trauma en pijn bij verbandwisseling 4291413 10x13,5cm 50x1st 6x50x1st 15102750 KLINF1

ook onsteriel op rol leverbaar in 5 cm (4291405), 10 cm (4291410) en 15 cm (4291415) breed
Hydrocolloiden

Kliniderm Hydro Thin dun hydrocolloïd wondverband dat in aanraking met wondvocht een gel vormt 4174101 7,5x7,5cm 5x1st 60x5x1st 14632241 KLINX7
dun hydrocolloïd wondverband semi-permeabel, creëert een vochtig wondmilieu 4174102 10x10cm 5x1st 60x5x1st 14632306 KLINX1

visuele beoordeling van de wond mogelijk 4174103 15x15cm 5x1st 30x5x1st 14632322 KLINX1
verkleeft niet aan de wond 4174104 20x20cm 5x1st 20x5x1st 14632349 KLINX2

Kliniderm Hydro Standard/Border (Sacraal)
hydrocolloïd wondverband

hydrocolloïd wondverband dat in aanraking met wondvocht een gel vormt
semi-permeabel, creëert een vochtig wondmilieu
verkleeft niet aan de wond
border versie voor zekere fixatie met extra plakrand rondom
sacraal versie voor toepassing op de stuit

4174302 10x10cm (Standard) 5x1st 20x5x1st 14632373 KLINX1
4174303 15x15cm (Standard) 5x1st 10x5x1st 14632403 KLINX1
4174304 20x20cm (Standard) 5x1st 10x5x1st 14632411 KLINX2
4174201 7x7cm (Border) 5x1st 20x5x1st 14632128 KLINV7
4174202 10x10cm (Border) 5x1st 20x5x1st 14632187 KLINV1
4174203 14x14cm (Border) 5x1st 10x5x1st 14632195 KLINV1
4174204 15x18cm (Border, Sacraal) 5x1st 10x5x1st 14642816 KLINV1

Fibers
Kliniderm Fiber fiber wondverband dat in aanraking met wondvocht een vormvaste gel vormt 4174520 5x5cm 10x1st 10x10x1st 15428214 KLINV5
fiber wondverband geconcentreerde, verticale vochtopname voorkomt maceratie van de wondranden 4174521 10x10cm 10x1st 10x10x1st 15428222 KLINV1

eenvoudig in een stuk te verwijderen door supersterke vezelstructuur 4174522 15x15cm 5x1st 10x5x1st 15428230 KLINV1
Cavity voor opvulling van diepe wonden 4174530 42x2cm (Cavity) 5x1st 10x5x1st 15428249 KLINV4
resorbeerbaar

Alginaten
Kliniderm Alginate resorbeerbaar wondverband van calcium-natrium vezels 4174501 5x5cm 10x1st 10x10x1st 14632500 KLINV5
alginaat wondverband vormt na contact met wondvocht een vormvaste gel 4174502 10x10cm 10x1st 10x10x1st 14632519 KLINV1

groot absorberend en reinigend vermogen 4174503 10x20cm 5x1st 10x5x1st 14632527 KLINV1
Cavity voor opvulling van diepe wonden 4174515 30cm (Cavity) 5x1st 10x5x1st 14632462 KLINV3

Kliniderm Alginate Extra idem, voor zeer veel vochtopname 4174510 10x10cm 10x1st 10x10x1st 14632535 KLINV1
alginaat wondverband, extra absorberend
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