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FLEXIBELE, NIET OCCLUSIEVE 
LIPIDO-COLLOÏDE  WONDCONTACTLAAG

 ■  Flexibel
 ■  Genezing in een vochtig milieu
 ■  Pijnloze en atraumatische verwijdering
 ■  Proliferatie van fibroblasten

Per stuk steriel verpakt
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Indicatie: licht tot matig exsuderende wonden 
op lastige plaatsen



WETTELIJK STATUUT
CE 0459 Medisch dispositief

URGO AG

ZUIVERENZUIVEREN

URGOCLEAN

REINIGEN

URGOTUL

SLUITEN

URGOSTART

VERSNELLENVERSNELLENVERSNELLEN PREPAREPREPARE HEALHEAL

URGOREPAIR

REPAIRREPAIR

URGO K2

COMPRESSIECOMPRESSIE

REINIGEN SLUITEN

■ Steriele, niet-occlusieve, niet-adhesieve, lipido-colloïde wondcontactlaag (voortgekomen uit de lipido
   colloïde technologie, de exclusieve gepatenteerde innovatie van Laboratoires Urgo).
Samenstelling: Urgotul is een flexibel lipido-colloïd verband bestaande uit een polyester gaas geïmpregneerd 
met CMC-deeltjes (carboxymethyl-cellulosedeeltjes) en vaselinedeeltjes.
Sterilisatiemethode: gesteriliseerd door middel van ionische straling.

■ Wanneer Urgotul in contact komt met wondexsudaat, ontstaat een lipido-colloïde gellaag over de
   wond. Hierdoor ontstaat een vochtig wondmilieu waardoor de genezing gestimuleerd wordt.
■ Doordat de vaseline gebonden is aan het gaas, droogt Urgotul niet uit en plakt niet aan de wond en
   omringende huid. Hierdoor is de verbandwisseling pijnloos en atraumatisch voor de wond.
■ Urgotul bevordert een snelle genezing door stimulering van de proliferatie van fibroblasten.
■ Urgotul is flexibel en zeer comfortabel en past zich gemakkelijk aan, aan de anatomische vormen van
   de te verbinden plaats.

■ Urgotul is geïndiceerd voor de behandeling van traumatische wonden (brandwonden, schaafwonden, 
   postoperatieve wonden) en chronische wonden (ulcus cruris, decubitus en diabetische voet) in de
   granulatie- en epithelisatiefase.
■ Urgotul is ook geschikt voor de behandeling van epidermolysis bullosa.
■ Het flexibele Urgotul is met name geïndiceerd voor het bedekken van onregelmatig gevormde wonden,
   wonden op lastige plaatsen en voor het tamponneren van diepe wonden. 

■ Reinig de wond zoals voorgeschreven. Als er een antisepticum is gebruikt, spoel dan na  met een 
   fysilologische zoutoplossing alvorens Urgotul aan te brengen.
■ Verwijder de beschermende transparante folie. Breng Urgotul in een enkele laag op de wond aan.
■ Urgotul kan met een steriele schaar op maat  geknipt worden, maar mag de wondranden 
   overlappen (dit heeft de voorkeur).
■ Bedek Urgotul met een steriel verband en fixeer het evt. met een huidvriendelijke zwachtel of tape.
■ Urgotul kan tot 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van de toestand van de wond.
■ Bij patiënten met epidermolysis bullosa moet het verband na 1 tot 3 dagen worden verwisseld.
VOORZORGSMAATREGELEN
■ Urgotul  plakt aan latex handschoenen.  Door de handschoenen te bevochtigen wordt dit
   voorkomen.
■ In geval van tekenen van klinische infectie wordt aanbevolen de wond eerst te behandelen met Urgotul
   SSD.
■ Bij diepe wonden hoeft Urgotul  niet in meerdere lagen te worden aangebracht.
■ In geval van diepe, onregelmatig gevormde wonden of fistels moet een deel van de Urgotul buiten de
   wond zichtbaar en bereikbaar blijven.
■ Het verband niet opnieuw steriliseren.
■ Bewaar Urgotul  liggend, beschermd tegen vocht en warmte bij een temperatuur lager dan 25 °C.
■ Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is, omdat de steriliteit dan niet 
   gegarandeerd is.
■ Per stuk steriel verpakt voor eenmalig gebruik.
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