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VOOR DE LOCALE BEHANDELING VAN EXSUDERENDE 
WONDEN VANAF DE DEBRIDEMENTFASE MET EEN RISICO OP 

INFECTIE OF MET LOCALE INFECTIEVERSCHIJNSELEN

HET ENIGE VERBAND DAT EEN ANTIBACTERIËLE 

EN REINIGENDE WERKING COMBINEERT



BESCHRIJVING

• UrgoClean Ag is een steriel non woven verband, dat is opgebouwd uit 

sterk absorberende en cohesieve hydro-reinigende vezels (polyacrylaat).

• Het hydro-reinigend verband is gecoat met een zachtklevende  TLC Healing 

Matrix laag (Technology Lipido-Colloïd) geïmpregneerd met zilver. Deze 

combinatie van TLC-Ag zorgt voor een anti-bacteriële werking, geleert 

eenvoudig en vergemakkelijkt daardoor de drainage en het vasthouden 

van debris in het verband. Bovendien zorgt ervoor dat de TLC Healing Matrix 

het verband eenvoudig kan worden aangebracht en verwijderd.

• Om de polyacrylaatvezels te binden wordt gebruik gemaakt van 

thermobinding. Deze vezels zijn zo gerangschikt dat UrgoClean Ag specifieke 

eigenschappen vertoont in het absorberend vermogen, het vasthouden 

van het debris uit de wond in het verband en vormvastheid.

EIGENSCHAPPEN

• In contact met het wondexsudaat vormt de TLC-Ag laag een gel, waardoor 

een vochtig wondmilieu ontstaat dat gunstig is voor de wondgenezing.

• Bovendien zorgen de Ag+ ionen van UrgoClean Ag voor een antibacteriële 

werking die de locale bacteriële groei remt. De Ag+ ionen bestrijden een 

breed spectrum aan gramnegatieve- en grampositieve bacteriën en sommige 

gisten. UrgoClean Ag is bijzonder effectief tegen Staphylococcus aureus, 

MRSA, Streptococcus pyogenes en Pseudomonas aeruginosa (bacillus 

pyocyanic), die het meest verantwoordelijk zijn voor geïnfecteerde wonden. 

UrgoClean Ag is effectief binnen 24 uur en werkt gedurende 7 dagen (in 

vitro getest op S.aureus en P.aeruginosa).

• Tegelijkertijd geleren de hydro-actieve reinigende polyacrylaatvezels en 

hechten zich aan het debris, waarna dit wordt geabsorbeerd en opgesloten 

in het verband (autolytisch debridement). Door het verwijderen van exsudaat, 

debris en bacteriën houdt UrgoClean Ag de wond schoon van invloeden 

die de groei van bacteriën en de vorming van de biofilm kunnen bevorderen. 

Dit zorgt voor een betere werking van Ag-ionen in het wondbed.

• Dankzij de sterke hydro-reinigende vezels is UrgoClean Ag in één stuk in 

zijn geheel te verwijderen. 

• De ontstane gel kleeft niet aan de wond, waardoor het verband makkelijk 

te verwijderen is met weinig tot geen beschadiging van het wondbed met 

als gevolg een pijnloze verbandwissel.

INDICATIES

• UrgoClean Ag is geïndiceerd voor de locale behandeling van chronische 

exsuderende wonden (ulcus cruris, decubitus, diabetische voet), traumatische 

exsuderende wonden (brandwonden, chirurgische wonden) met een risico 

op een infectie of met tekenen van een lokale infectie in de debridementsfase.

GEBRUIKSAANWIJZING

WONDVOORBEREIDING 

• Reinig de wond volgens het lokale protocol en spoel eventueel na met 

een fysiologische zoutoplossing. 

• Het gebruik van UrgoClean Ag voorkomt niet dat ook mechanisch 

debridement mogelijk noodzakelijk is.

• Gedurende de reinigingsfase kan het lijken dat de wond groter wordt ten 

gevolge van het debridement, wat in de wond plaatsvindt. 

AANBRENGEN VAN HET VERBAND

• Verwijder de beschermende folie.

• Breng de zachtklevende laag van UrgoClean Ag aan op de wond. Aanbevolen 

wordt om de wondranden ruim te overlappen. UrgoClean Ag kan zonodig 

met een steriele schaar op maat worden geknipt.

• Dek UrgoClean Ag af met een secundair verband dat geschikt is voor de 

plaats van de wond en de hoeveelheid gevormd exsudaat.

• Fixeer het verband met een zwachtel.

• Breng een compressieve zwachtel aan indien voorgeschreven.

VERBANDWISSELING

• UrgoClean Ag verband moet afhankelijk van het gevormd exsudaat en 

de klinische toestand van de wond verwisseld worden. In het begin zal dit 

om de 1 à 2 dagen moeten gebeuren. Daarna kan het verband langer op 

wond blijven (maximaal 7 dagen laten zitten).

• De maximale behandelingsduur van Urgclean Ag bedraagt 1 maand. 

VOORZORGSMAATREGELEN

• De behandeling met UrgoClean Ag moet onder medische supervisie 

gebeuren.

• Het gebruik van UrgoClean Ag voorkomt niet dat er een geschikt systemisch 

anti-bacteriële behandeling noodzakelijk is volgens het geldend beleid.

• De zacht klevende zilver TLC laag van UrgoClean Ag plakt aan latex 

handschoenen. Dit kan voorkomen worden door de vingertoppen licht te 

bevochtigen of gebruik te maken van een steriel pincet.

• Gelijktijdig gebruik van andere locale middelen wordt niet aanbevolen.

• Voorkom het contact met electrodes of geleidende gels gedurende metingen 

van bijvoorbeeld EEG en ECG.

• Vanwege de beperkte beschikbaarheid van data omtrent zilver wordt 

voorzichtigheid geboden bij het herhaald of langdurig gebruik van zilver 

dressings bij kinderen en neonaten.

• Bij het ontbreken van specifieke klinische gegevens wordt het gebruik 

niet aangeraden bij zwangere vrouwen of bij vrouwen die borstvoeding 

geven.

• Steriel per stuk verpakt voor eenmalig gebruik. Hergebruik kan leiden tot 

infectierisico’s.

• Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is.

• Het verband niet opnieuw steriliseren.

• Gooi eventueel ongebruikte delen van het verband weg.

CONTRA-INDICATIES

• Bekende overgevoeligheid van zilver. 

• UrgoClean Ag niet gebruiken als een chirurgische wondverband voor 

sterk bloedende wonden.

• Gebruik UrgoClean Ag niet in combinatie met waterstofperoxide en 

antiseptica op basis van organisch kwik of hexamidine.

• Verband verwijderen bij patiënten die een MRI moeten ondergaan.

LEES DEZE BESCHRIJVING VOOR HET GEBRUIK 
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