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STERK ABSORBEREND LIPIDO-COLLOÏD  
SCHUIMVERBAND GEÏMPREGNEERD MET ZILVER

■ Antibacteriële werking (breed spectrum)
■ Snelle en verticale absorptie
■ Genezing in een vochtig wondmilieu
■ Pijnloze en atraumatische verwijdering
■ Wordt goed verdragen

Formaat Stuks per verpakking Artikel nummer

10 x 12 cm 10 508365

15 x 20 cm 10 508366

Indicatie: matig tot sterk exsuderende wonden met locale infectie 
verschijnselen of risico op infectie.

Per stuk steriel verpakt
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BESCHRIJVING
■ Absorberend, steriel, niet occlusief antibacterieel lipido-colloid wondverband (gebaseerd op de Lipido-colloïde   
   Contact technologie, een gepatenteerde innovatie van Labarotoires Urgo).
SAMENSTELLING: UrgoCell Silver is een lipido-colloïde wondverband bestaande uit drie lagen:
■ Niet klevende wondcontactlaag (Polyester gaas met carboxymethylcellulose deeltjes, vaseline en zilverzout),
■ Sterk absorberend polyurethaan schuimverband,
■ Non-woven, semi-permeabele backing van 100% polyurethaan.
STERILISATIEMETHODE: Gesteriliseerd door geïoniseerde straling.

EIGENSCHAPPEN
■ In aanraking met exsudaat geleert de carboxymethylcellulose (CMC) en vormt samen met de vaseline deeltjes
   een lipido-colloïde wondcontactlaag. Hierdoor wordt een vochtig wondmilieu gecreëerd dat gunstig is voor
   de wondgenezing. De zilverionen blijven in de lipido-colloïde gel en zorgen alleen voor een antibacteriële
   werking daar waar het verband in contact is met de wond.
■ De zilverionen in de lipido-colloïde wondcontactlaag zorgen voor een bacteriedodend effect bij de meeste
   micro-organismen die betrokken zijn bij een infectie:  gram-positief (MRSA, Staphylococcus Aureus,...), gram
   negatief (Pseudomonas Aeruginosa...)  en gisten. 
■ Het sterk absorberende schuimverband zorgt voor een optimale vertikale drainage van exsudaat en van
   bacteriën.
■ De semi-permeabele backing zorgt voor een hoge MVTR (moist vapour transmission rate) waardoor maceratie
   wordt voorkomen.
■ UrgoCell Silver is te gebruiken in combinatie met compressietherapie gezien het vermogen om exsudaat vast
   te houden. 
■ UrgoCell Silver verkleeft niet aan de wond. De verbandwisseling is pijnloos en atraumatisch voor de wond.

INDICATIES
■ UrgoCell Silver wordt aangeraden voor de behandeling van alle exsuderende wonden die reeds lokale infectie
   verschijnselen vertonen of het risico lopen geïnfecteerd te raken. 
   Chronische wonden (ulcera, decubitus, diabetische voet) en traumatische wonden.
■ UrgoCell Silver wordt in het bijzonder aangeraden voor de behandeling van wonden met een tere/beschadigde 
omringende huid. Dit vanwege zijn niet verklevende eigenschap. 

WETTELIJK STATUUT
CE 0086 Medical device

GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRUIK:
■ Reinig de wond volgens protocol.
■ Indien voorbehandeld met een antisepticum de wond goed spoelen met een fysiologische zoutoplossing.
■ Verwijder de doorzichtige beschermfolie van het verband.
■ Breng UrgoCell Silver direct aan op de wond. Indien nodig kan het verband op maat geknipt worden met
   een steriele schaar.
■ Fixeer het verband met huidvriendelijke tape of een secundair verband.
■ Gemiddelde verbandwisseling iedere 1 tot 3 dagen, afhankelijk van de conditie van de wond en de verzadiging
   van het verband.
VOORZORGSMAATREGELEN:
■ Behandeling met UrgoCell Silver moet onder medische supervisie gebeuren.
■ Gelijktijdig gebruik van andere lokale behandelingen wordt afgeraden.
■ Vermijd contact met electroden of geleide gel bij EEG of ECG.
■ Gezien het ontbreken van klinische data wat betreft het gebruik van zilver bevattende verbanden bij zwangere
   vrouwen, vrouwen die borstvoeding  geven, pas geboren kinderen en te vroeg geboren kinderen, wordt het
   gebruik bij deze groepen niet aangeraden.
■ Per stuk steriel verpakt voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw steriliseren. 
CONTRA-INDICATIES:
■ Bekende overgevoeligheid voor zilver of ander bestanddeel van dit verband.
■ Verband verwijderen bij patiënten die een MRI onderzoek ondergaan.
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