Suprasorb® A
en Suprasorb® A + Ag
Gebruiksaanwijzingen
2. Plaats
Suprasorb® A of
Suprasorb® A + Ag
voorzichtig in de
wond.

1. Reinig de wond
volgens de gebruikelijke richtlijnen en dep
de omringende huid
voorzichtig droog met
een steriel gaasje.

In geval van diepe
of gescheurde
wonden, moet u de
streng Suprasorb® A
of Suprasorb® A + Ag
vouwen en voorzichtig
in de wond plaatsen.

3. Houd het op zijn
plaats met het juiste
verband voor de mate
van exsudatie: gebruik
voor niet-geïnfecteerde
wonden Suprasorb® A,
met bijvoorbeeld
Suprasorb® P of
Vliwazell®; gebruik
voor geïnfecteerde
wonden Suprasorb® A
+ Ag, met bijvoorbeeld
Vliwazell®.

[1] Landsdown ABG. Silver I: its antibacterial properties and
mechanism of action. J Wound Care (2002) 11(4): 125-130

Suprasorb® A + Ag NIEUW
Antimicrobieel calcium-alginaatverband
Verband, steriel, per stuk verpakt
Afmeting

Artikelnr.

Z-indexnummer

Verpakkingseenheid

5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm

20 570
20 571
20 572

151 834 67
151 834 75
151 834 83

10 stuks / 100 stuks
10 stuks / 50 stuks
5 stuks / 20 stuks

[2] Bagel S, Gorka M-Th, Ruth P, Abel M. Antimicrobial activity
of silver containing alginate dressing – Suprasorb® A + Ag. Poster.
Jahreskongress der European Wound Management Association
(EWMA) 2006, Prag/CZ, 18.-20.05.06
[3] Gorka M-Th, Dammann R. Absorption des Silberalginates
Suprasorb® A + Ag. Data on file.

Streng, steriel, per stuk verpakt
Afmeting

Artikelnr.

Z-indexnummer

Verpakkingseenheid

30 cm, 2 g

20 573

151 834 91

5 stuks / 20 stuks

Suprasorb® A
Calcium-alginaatverband
Verband, steriel, per stuk verpakt

Lohmann & Rauscher B.V.
Postbus 10117
1301 AC Almere / Nederland
www.lohmann-rauscher.nl

Artikelnr.

Z-indexnummer

Verpakkingseenheid

5 x 5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm

20 440
20 441
20 442

145 557 78
145 557 86
145 557 94

10 stuks / 100 stuks
10 stuks / 100 stuks
10 stuks / 100 stuks

Streng, steriel, per stuk verpakt
Afmeting

Artikelnr.

Z-indexnummer

Verpakkingseenheid

30 cm, 2 g

20 445

145 557 51

5 stuks / 50 stuks

LOHMANN & RAUSCHER

31281/0306/nl

Lohmann & Rauscher
GmbH & Co. KG
Postfach 23 43
D-56513 Neuwied
www.lohmann-rauscher.com

Afmeting

Voor schone wondomstandigheden
op natuurlijke wijze!
Suprasorb® A zorgt voor schone wondomstandigheden
bij sterk exsuderende wonden.
Met de sterk absorberende eigenschappen van natuurlijk calciumalginaat.

Voor geïnfecteerde wonden

Suprasorb® A + Ag

Suprasorb® A
De reiniger
onder de wondverbanden.
GENEZEN · VERZORGEN · BESCHERMEN

Suprasorb® A
Natuurlijk absorberende
eigenschappen …
 Het verband absorbeert
overtollig wondexsudaat.
 Vorming van gel door
ionenuitwisseling.
 Doodt bacteriën door de
vrijgave van zilverionen.

3
Bakterium

Bakterium

2

Bakterium

1

Suprasorb® A + Ag combineert de
sterk absorberende eigenschappen van
calciumalginaat met de antimicrobiële
werking van zilver.

Blijven ontwikkelen en verbeteren wat
al goed is – dit motto van L&R geldt ook
®

voor het nieuwe Suprasorb A + Ag:
een antimicrobiële versie van
Suprasorb® A, het calcium-alginaatver-

Geneeskracht uit de zee
®

De materiaaleigenschappen van Suprasorb
A + Ag komen overeen met het calciumalginaatverband Suprasorb® A. Het wondverband is gemaakt van calcium-alginaatvezels
van natuurlijke bruine algen die zijn verweven
als een vlies. Het heeft vele voordelen:

band dat zijn werking al heeft bewezen.
■

een grote absorptiecapaciteit van
exsudaat

■

snelle gelvorming

■

zacht met uitstekende
tamponnerende eigenschappen

■

geschikt voor elke wondbasis

Zilver zorgt voor een veilige reductie van
ziektekiemen
Suprasorb® A + Ag ontleent zijn antimicrobiële
werking aan het zilver in de alginaatvezels.
De zilverionen die vrijkomen bij contact met
het wondexsudaat kunnen direct inwerken op
het wondoppervlak doordat het alginaat gel
produceert. De bacteriën, schimmels en
gisten, inclusief MRSA (meticillineresistente
Staphylococcus aureus) en VRE (vancomycine
resistente enterokokken), worden snel en
veilig gedood.

Suprasorb® A + Ag
... ook voor geïnfecteerde wonden!
De grafiek hiernaast toont de doeltreffende
reductie van het aantal microben MRSA en
Pseudomonas aeruginosa door Suprasorb® A + Ag.
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Binnen slechts 24 uur zijn alle multiresistente
ziektekiemen voor minstens 99% gedood.

In-vitro studie naar bacteriële reductie
Pseudomonas
aeruginosa
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breed antimicrobieel spectrum[1]
[2]
■ ook werkzaam tegen MRSA en VRE
[3]
■ een grote absorptiecapaciteit van exsudaat
■

Doeltreffende werking door vrijgave van
zilver voor bescherming van weefsel

Grote absorptiecapaciteit voor een breed
toepassingsbereik

De werking van zilver tegen bacteriën,
schimmels en gisten is in talloze studies
met succes aangetoond. De vrijgave van
zilver door Suprasorb® A + Ag is bijzonder
vriendelijk voor weefsel.

Suprasorb® A wordt gebruikt voor diepe
of oppervlakkige, sterk exsuderende wonden
en Suprasorb® A + Ag wanneer er
sprake is van infectie of kritische kolonisatie.
Kenmerkende indicaties zijn bijvoorbeeld:

De werking van zilver tegen MRSA- en
VRE-stammen is vooral belangrijk met het
oog op het snel toenemende aantal
multiresistente, besmettelijke ziektekiemen.

■

Decubituswonden

■

Ulcera van diverse oorsprong

■

Diabetisch voetsyndroom

■

Tweedegraads brandwonden

■

Postoperatieve wonden

■

Wonden door huiddonatie en
-transplantatie

Geïnfecteerd veneus beenulcus

Geïnfecteerd diabetisch voetsyndroom

