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FLAMINAL® HYDRO 

Eigenschappen 
Flaminal® Hydro is een Enzyme Alginogel® op basis van alginaten en een antimicrobieel 
enzymesysteem.  Flaminal® Hydro bevordert het herstel van een wond op verschillende manieren: 

1. Flaminal® Hydro houdt de wond zuiver 
2. Flaminal® Hydro houdt de wond vochtig 
3. Flaminal® Hydro biedt een antimicrobiële bescherming 
4. Flaminal® Hydro is veilig voor de huid en het wondweefsel 
5. Flaminal® Hydro vermindert wondgeur veroorzaakt door bacteriën 
6. Flaminal® Hydro helpt om overmatige protease activiteit te verminderen (protease = enzyme 

dat proteïnen afbreekt) 
7. Flaminal® Hydro beschermt tegen bacteriën in een biofilm en vermindert de biofilm massa 
8. Flaminal® Hydro beschermt de wondrand 

Dit zijn de voornaamste eigenschappen om een wond snel te doen genezen. 

Flaminal® Hydro is aangewezen bij weinig tot matig exsuderende wonden, zoals: 

 beenulcera 
 diabetische voetulcus 
 2de graads brandwonden (diep, oppervlakkig) 
 wonden bij radiotherapie 
 oncologische wonden 
 complexe schaafwonden 

 dermatochirurgie 
 



 een Belgische onderneming 
TEL 00 32 3 825 70 63 • FAX 00 32 3 226 46 58 • info@flenpharma.com   

 
 

Gebruiksaanwijzing 
Het aanbrengen of opnieuw aanbrengen van Flaminal® Hydro op een wond is gemakkelijk en 
pijnloos.  Ga als volgt tewerk: 

1. Eerst de wond reinigen en spoelen (bv. met Flamirins®) 
2. Voorzichtig droogdeppen 
3. Het volledige wondbed bedekken met Flaminal® Hydro 
4. U bedekt Flaminal® Hydro met een verband.  De keuze van het verband wordt bepaald door 

de aard van de wond: 
- Droge wond: Transparante film (polyurethaan) of vetverband met een niet klevende 

windel 
- Weinig exsuderend: Non-woven gaaskompres met een niet klevende windel of met een 

hypoallergene kleefpleister 
- Matig exsuderend: Absorberend, niet klevend kompres met een niet klevende windel of 

een hypoallergene kleefpleister 
 

 

Goed om weten 
- Het verband dagelijks controleren.  Indien er lekken zijn of onvoldoende gel, Flaminal® Hydro 

vervangen en een nieuw verband aanleggen. 
-  Indien tijdens de behandeling met Flaminal® Hydro droge, witte alginaatschilfers op de 

wondrand verschijnen, laat u deze.  Ze beschermen tegen verweking van de wondrand.  
Verweking vertraagt de wondheling. 

- Indien droge, witte alginaatschilfers in de wond verschijnen, bedek Flaminal® Hydro zoals bij 
een droge wond. 

- Indien de gel te snel lopend wordt, dan is de wond te vochtig voor Flaminal® Hydro en 
gebruikt u beter Flaminal® Forte. 

- Het verband met Flaminal® Hydro kan ter plaatse blijven zolang de gelstructuur intact is (1 à 
4 dagen, afhankelijk van de mate van exsudaat). 

- In de beginfase van de behandeling kan u de indruk hebben dat de wond vergroot.  Dit is een 
normaal gevolg van het genezingsproces waarbij het dood weefsel wordt verwijderd. 

- Aangezien alginaten natuurlijke producten zijn, kan de kleur lichtjes veranderen.  De 
kleurverandering heeft geen invloed op de kwaliteit van Flaminal® Hydro. 

 
Bijzondere gevallen 

 Ulcus cruris (beenzweer): Kleefstoffen geven vaak allergie, vooral bij ulcus cruris patiënten.  
Gebruik een niet klevende windel. 

 Gehechte wonden: U brengt Flaminal® Hydro aan op de hechtingen en bedekt met een 
transparante film.  De film blijft ter plaatse tot de hechtingen verwijderd worden. 

 Ondermijnde wonden: Plaats steriele gaastampons in de holtes als steun en gebruik een 
voldoende hoeveelheid Flaminal® Hydro in de holtes tussen de tampons. 
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 Fistels en smalle diepe wondholtes: Injecteer Flaminal® Hydro voorzichtig in de holte met 
een daarvoor bestemde cannule. 

 Exsuderende wonden: Breng een dikkere laag Flaminal® Hydro aan of gebruik Flaminal® 
Forte. 

 Hielzweren: Breng Flaminal® Hydro aan en bedek met een verbandgaas in de vorm van een 
V. 

 
Voorzorgen 
Bij bepaalde wonden kan een aanvullende behandeling gewenst zijn.  Raadpleeg een arts of 
wondspecialist. 
Flaminal® Hydro kan bij geïnfecteerde wonden worden gebruikt onder medisch toezicht. 

Alginaten hebben een weeë geur die geen invloed heeft op de wondheling.  Indien de geur echter 
plots meer uitgesproken wordt, raadpleeg een arts of wondspecialist. 

Flaminal® Hydro mag niet worden gebruikt bij patiënten met een gekende allergie voor één van de 
bestanddelen (zie “Composition”). 

Flaminal® Hydro mag niet op de oogleden of in de ogen worden aangebracht.  Indien dit toch 
gebeurt, dient u de ogen goed te spoelen met stromend water.  Raadpleeg een arts. 

 
Bewaring 
Bewaren op kamertemperatuur (niet meer dan 25°C) op een droge plaats in de originele verpakking.  
De vervaldatum (USE BY) jaar/maand  is de eerste dag van de aangegeven maand en jaar. 
Onmiddellijk na gebruik, de tube of pot goed afsluiten. 

Eens geopend en indien telkens goed afgesloten, kan een tube Flaminal® Hydro bewaard en gebruikt 
worden tot de vervaldatum op de tube en doos.  Een pot Flaminal® Hydro 500gr kan niet langer 
worden gebruikt dan één week na de eerste opening. 

We bevelen bovendien aan dat een verpakking Flaminal® Hydro wordt gebruikt bij één enkele 
patiënt. 

 
Verpakkingsvormen 

 Tube 10g 
 Tube 30g 
 Tube 50g 
 Doos met 5 tubes van 15g 
 Pot 500g 
Niet alle verpakkingsvormen zijn in elk land beschikbaar. 

 
Composition 
Alginate (total alginate content 3.5% (g/g)); macrogol; hydroxypropylcellulose; enzyme system 
(glucose oxidase, lactoperoxidase, glucose, guaiacol); potassium sorbate; buffer; purified water Ph. 
Eur.  


