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Indicaties 
Het product is een steriel antibacterieel polyurethaanschuimverband met ionisch 
zilver als actief bestanddeel voor vochtigewondgenezing en exsudaatmanagement. 
 
Het product: 

 wordt toegepast bij de behandeling van een breed scala aan exsuderende 
wonden zoals beenulcus, drukulcus en diabetische voetulcus met een ver-
traagde genezing vanwege bacteriën of waarbij een risico op infectie bestaat; 

 kan worden gebruikt voor tweedegraads brandwonden, donorsites, postop-
eratieve wonden en schaafwonden met vertraagde genezing vanwege bac-
teriën of waarbij een risico op infectie bestaat; 

 kan naar oordeel van een professionele zorgverlener worden gebruikt bij 
patiënten die worden behandeld voor een lokale of systemische infectie; 

 is geschikt voor gebruik in combinatie met een compressiebehandeling; 

 kan de geur verminderen die door micro-organismen in de wond wordt vero-
orzaakt; 

 kan tot 7 dagen lang aangebracht blijven afhankelijk van de hoeveelheid 
exsudaat, de staat van het verband en het type wond; 

 kan gedurende het gehele genezingsproces worden gebruikt om de aange-
geven typen wonden te beschermen. 

 
Informatie 
Het product is een absorberend zelfklevend verband met siliconenkleefrand. 
 
Biatain Silicone Ag bestaat uit  

 een zachte geperforeerde siliconencontactlaag;  

 een absorberende polyurethaanschuimlaag met zilver; 

 een dampdoorlatende buitenlaag die bacterie- en waterbestendig is. 
 
Het product: 

 bevat een antibacterieel zilvercomplex dat homogeen in het schuim verspreid 
is. Zilver komt in het wondbed vrij wanneer het in contact komt met wondex-
sudaat. 

 is doeltreffend tegen bacteriestammen die erom bekendstaan de 
wondgenezing te schaden, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus en ß-hemolytische Streptococcus.  

 
Neem contact op met uw professionele zorgverlener wanneer een allergische 
reactie optreedt. 
 
Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt 
door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de 
gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen. 
 
Let op 
Een professionele zorgverlener dient diabetische wonden en wonden die volledig of 
gedeeltelijk worden veroorzaakt door arteriële insufficiëntie regelmatig te inspec-
teren en te behandelen overeenkomstig plaatselijke normen. 
 

Het product mag niet worden gebruikt bij patiënten met een overgevoeligheid voor 
zilver. 

Er wordt een klinische evaluatie door een professionele zorgverlener aangeraden 
wanneer producten met zilver langer dan 30 dagen worden gebruikt. 
 
Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is. 
 
Gebruik het product niet in combinatie met oxiderende oplossingen, zoals hy-
pochloriet- of waterstofperoxideoplossingen. Zorg ervoor dat eventuele andere 

vervliegende oplossingen volledig zijn opgedroogd voordat het verband wordt 
aangebracht. 
 
Verwijder het product voorafgaand aan bestraling of onderzoeken d.m.v. rönt-
genstralen, ultrasone trillingen, diathermie of microgolven. 
 
Het product hoeft tijdens een MR-scan niet te worden verwijderd. Het is compatibel 
tot maximaal 3 tesla (tesla: eenheid van kracht voor een magnetisch veld). 
 
Het gebruik van het product door kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die 
borstvoeding geven is niet getest. 
 
Gebruik van het product met enzymatische middelen voor debridement is niet 
getest. 
 
Waarschuwing 
Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar voor 
de gebruiker in. Recyclen, wassen, desinfecteren en steriliseren kan de product-
kenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico van lichamelijk 
letsel of infectie met zich meebrengt. 
 
Gebruik van Biatain Silicone Ag 
 
Voorbereiding 
1. Reinig de wond volgens de normale procedures, bv. met lauw water of een 

fysiologische zoutoplossing. 
2. Droog voorzichtig de huid rond de wond. 
3. Als een film, crème, zalf of soortgelijk product wordt gebruikt, dient u de huid 

eerst te laten drogen alvorens het verband aan te brengen. 
 
Aanbrengen 

4. Kies een verband waarvan de schuimlaag de wondranden met minstens 1 tot 
2 centimeter overlapt. 

5. Gebruik de handgrepen om aanraking van het verband te vermijden en om 
ervoor te zorgen dat het op aseptische wijze wordt aangebracht. Verwijder de 
centrale beschermende folie en breng de schuimlaag van het verband op de 
wond aan. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de zijkanten, zodat het 
verband verder kan worden aangebracht. 
 

 
 

6. Breng de klevende zijde op de wond aan. Indien de wond weinig exsudeert, 
kan het product worden bevochtigd met een steriele fysiologische zoutoplos-
sing voordat het op de wond wordt aangebracht Tijdelijke verkleuring van het 
wondbed kan door zachtjes wassen worden verwijderd. 

 
Verwijderen 
7. Het product moet worden verwisseld wanneer dit klinisch geïndiceerd is of als 

exsudaat zichtbaar wordt aan de randen van het verband. 
8. Om het verband te verwijderen, tilt u de hoeken van het verband voorzichtig 

op van de wond. Het verdient aanbeveling de kleefrand los te maken voordat 
het verband van de wond wordt gehaald. 

 
 

Afvoer 
9. Het product is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet met ander normaal 

huishoudelijk afval worden verwijderd. Spoel het product niet door het toilet. 
 
Symbolen 

 Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is 


