HCS (Hydrogel-Colloïdverband)
met actieve Leptospermum Sp. honing!

Medihoney® HCS Hydrogel-Colloïdverband is een niet
verklevend antibacterieel wondverband. Het combineert de
unieke eigenschappen van Leptospermum Scoparium honing
met de werking van Super Absorbent Polymer (SAP) technology
en Hydrogel. Daarmee is Medihoney HCS een ‘alles-in-één’
verband met een 3-tal functies. Het is sterk antibacterieel,
het absorbeert bij een vochtige wond én het hydrateert de
droge wond. Dit verband is zeer geschikt voor droge tot matig
exsuderende wonden en is in diverse afmetingen met en zonder
border leverbaar.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hydraterende en absoberende eigenschappen; zorgt
voor continue optimaal vochtig wondmilieu
effectief tegen breed spectrum micro-organismen inclusief
Pseudomonas A. en resistente stammen
effectief tegen bio-films
ondersteunt effectief debridement
stimuleert immunoreacties in de wond
remt schadelijke proteasenactiviteit
bevat 63% antibacteriële Leptospermum Scoparium (Manuka)
honing
voor droge tot matig exsuderende wonden
verkoelend en verzachtend effect

INDICATIES
•
•
•
•
•
•
•

diabetische voet
ulcus cruris
decubitus (I - IV)
1e- en 2e graad brandwonden
donor sites
oncologische wonden
skin-tears

SNELLERE WONDGENEZING

Medihoney® dressings geven een 30% snellere wondgenezing
vergeleken met standaard methoden (1) en zorgen voor een sneller
debridement dan hydrogels (2).
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HCS (Hydrogel-Colloïdverband)
met actieve Leptospermum Sp. honing!

TOEPASSING
1. Bescherm de kwetsbare wondranden met een geschikte
barrière crème zoals MEDIHONEY® Barrier Cream.
2. Kies de juiste afmeting MEDIHONEY®HCS verband zodanig dat
deze de wondranden minimaal 2cm overlapt.
3. Breng de MEDIHONEY®HCS op de wond aan zodanig dat deze
goed contact maakt met het gehele wondbed (het verband mag
de wondranden en intacte huid overlappen). MEDIHONEY®HCS
is eveneens zeer geschikt om rondom een katheterinsteekopening aan te brengen.   
4. De MEDIHONEY®HCS kan op de gewenste afmetingen geknipt
worden. Voor MEDIHONEY®HCS gebruik een secundair (buis)
verband om deze te fixeren. N.B.: bij een MEDIHONEY®HCS
Adhesive Border is geen secundair verband nodig!  
5. Tussen de verbandwisselingen door mag de wond volgens het
standaard reinigingsprotocol gereinigd worden.

WISSELFREQUENTIE

De MEDIHONEY® HCS verbanden dienen te worden vervangen
wanneer het verband sterk verdund is door wondvocht. Afhankelijk
van de hoeveelheid wondvocht kan het verband tot 7 dagen op de
wond blijven. Indien er verweking van de huid rondom de wond
optreedt dient het verband vaker verwisseld te worden.
Belangrijk! Zoals bij alle honingproducten kan er in het begin
van de behandeling een toename van de hoeveelheid wondvocht
plaatsvinden. Dit is normaal en zal, naarmate de wond schoner
wordt, vanzelf verminderen.       

BESTELINFORMATIE
Artikel code

Omschrijving

Afmeting

Besteleenheid

Z-index

MHCS780

Medihoney® Hydrogel-Colloidverband Non-Adhesive

6cmx6cm

doos à 10 stuks

15860698

MHCS781

Medihoney® Hydrogel-Colloidverband Non-Adhesive

11cmx11cm

doos à 10 stuks

15860701

MHCS782

Medihoney® Hydrogel-Colloidverband Adhesive Border

7,2cmx7,2cm binnen

doos à 10 stuks

15508056

doos à 10 stuks

15860671

11cmx11cm buiten
MHCS783

Medihoney® Hydrogel Hydrocolloidverb Adhesive Border

7,15cmx11,5cm binnen
15cmx15cm buiten
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