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REPAIR

URGO K2

COMPRESSIE

REINIGEN SLUITEN

ABSORBEREND ZILVERALGINAAT
MET HYDRO COLLOÏD DEELTJES

■ Effectief tegen een groot aantal bacteriën
■ Sterk reinigend vermogen
■ Hoog absorberend vermogen
■ Genezing in een vochtig wondmilieu
■ Haemostatische eigenschappen
■ Wordt goed verdragen

SizesSizesSizes Units per boxUnits per boxUnits per box CodesCodesCodes

5 x 5 cm5 x 5 cm5 x 5 cm 101010 502070502070502070

10 x 10 cm10 x 10 cm10 x 10 cm 101010 502071502071502071

10 x 20 cm10 x 20 cm10 x 20 cm 555 502072502072502072

Rope 2.5 x 30 cmRope 2.5 x 30 cmRope 2.5 x 30 cm 555 502073502073502073

Indicatie: Debridement van exsuderende wonden 
met een risico op infectie.

Per stuk steriel verpakt
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BESCHRIJVING
■ Urgosorb® Silver is een sterk absorberend, steriel, non-woven, antibacterieel verband met een samenstelling die bestaat uit een hoog G 
(guluronzuur) calcium-alginaat, carboxymethylcellulose (CMC), en een complex van zilverionen (Zilver Natrium Waterstof Zirkonium Fosfaat) dat 
wanneer het met wondexsudaat in aanraking komt zilverionen vrijmaakt. In aanraking met het wondexsudaat vormt het alginaat een gel, dat 
een vochtig wondmilieu creëert, deze zorgt voor  optimale wondgenezingsomstandigheden. Het verband kan volkomen intact in één keer 
worden verwijderd.

EIGENSCHAPPEN
De zilverionen die vrijkomen bij aanwezigheid van wondexsudaat zijn een effectief antimicrobieel middel, gericht tegen een breed spectrum 
micro-organismen die frequent worden aangetroffen bij de bacteriële kolonisatie van wonden en werkzaam gedurende een periode tot 21 
dagen, gebaseerd op in-vitro onderzoek. 
■ Urgosorb Silver is een effi ciënte barrière om het binnendringen van de micro-organismen te verhinderen. 

INDICATIES
Urgosorb Silver is geschikt voor de lokale behandeling van wonden in de reinigings- en granulatiefase, die matig tot sterk  exsudatief zijn  met 
risico op infectie , zoals :
■ Postoperatieve wonden    ■ Ulcera                                        ■ Decubitus
■ Trauma wonden              ■ Transplantaat en donor plaatsen   ■ Caviteits- en/of diepe wonden
■ Diabetische ulcera             ■ Oppervlakkige verbrandingen, zoals 2de graads verbrandingen
Urgosorb Silver kan onder medisch toezicht en naar goeddunken van de arts voor infectiebeheersing worden gebruikt.
Urgosorb Silver is alleen voor uitwendig gebruik 

WETTELIJK STATUUT
CE 0086 Medisch dispositief

GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
Voorbereiding van de wond:
■ Wond reinigen volgens gebruikelijk protocol, bijvoorkeur met een fysiologische zoutoplossing. Zeker na spoelen met fysiologische zoutoplossing
   indien er een anti-septicum is gebruikt
■ De wondranden drogen na het reinigen van de wond
Keuze van het verband:
■ Kies een maat uit het Urgosorb Silver assortiment die iets breder is dan de wond.
Het aanleggen van het verband:
■ Knip (gebruik een steriele schaar) of vouw het verband op de maat van de wond. Vul de diepe wonden losjes, en pas op dat het verband
   de wondranden niet overlapt.
■ Rechtstreeks op het wondbed toepassen
■ Dek  Urgosorb Silver af  met een niet-occlusief secundair verband en fi xeer deze met b.v. een tape.
Verbandwissel en verwijdering van het verband:
■ De frequentie van de verbandwissel hangt af van de wondtoestand en van de hoeveelheid exsudaat. In het begin kan het noodzakelijk zijn
   het verband om de 24 uur te wisselen.  
■ Breng een nieuwe Urgosorb Silver aan wanneer het absorptievermogen van het secundaire verband verzadigd is of wanneer de praktijk van
   de goede wondverzorging gebiedt dat het verband moet worden gewisseld. 
■ Verwijder het secundair verband voorzichtig. 
■ Als de wond droog lijkt te zijn, bevochtig het verband dan met steriele fysiologische zoutoplossing alvorens het verband te verwijderen. 
■ Verwijder het verband voorzichtig van het wondbed en gooi het weg.
■ Spoel de wond volgens het standaard protocol  alvorens een nieuw verband aan te leggen.
VOORZORGSMAATREGELEN
Het verband kan kleven wanneer het op droge wonden of op wonden met weinig exsudaat wordt gebruikt. Wanneer het verband kleeft en 
niet gemakkelijk kan worden verwijderd dan dient het vochtig te worden gemaakt met een fysiologische zoutoplossing alvorens het verband 
te verwijderen.
Het aanleggen van het verband kan door een overmatig gebruik van olie- of vaselineachtige zalf worden geschaad.
Vermijd contact met elektroden en/of geleidende gels tijdens elektronische metingen, zoals elektrocardiogram  (ECG) en elektro-encefalogram  
(EEG). 
Het verband dient te worden verwijderd voordat de patiënt met magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) onderzocht wordt.
Professionals in de gezondheidszorg moeten er rekening mee houden dat er weinig klinische gegevens bekend zijn bij herhaald 
gebruik van zilver verbanden met name bij kinderen en pasgeborene.
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CONTRA-INDICATIES
Urgosorb Silver is niet geschikt om in onderstaande gevallen te worden gebruikt:  
■ Derdegraads brandwonden
■ Personen met een bekende overgevoeligheid voor alginaten of zilver
■ Om ernstige bloedingen te stelpen
■ Operatieve implantatie


