Het Suprasorb® Team voor vochtige wondverzorging

De juiste koers
voor snelle
wondgenezing
Suprasorb® C
Collageen
voor stagnerende wonden

Suprasorb®
A Alginaat
P PU-Schuimverband
H Hydrocolloïd
M PU-Membraan
F Folie
G Gel
C Collageen

Suprasorb®
één naam voor
een vochtig
wondmilieu compleet en
professioneel

Suprasorb® C
Collageen
De juiste koers
bij stagnerende
wonden
Uit de praktijk:

1
Therapieresistent ulcus cruris
venosum, meer dan 5 jaar
aanwezig

2
Wond reinigen, Collageen
losjes aanbrengen, afdekken
met Suprasorb® H Hydrocolloïd.
In het begin wordt het verband
dagelijks gewisseld, later om de
drie dagen.

3
Dag 91: de wond is kleiner
geworden en er is een begin
van epitheelvorming. Voor de
verdere behandeling werd
Suprasorb® M PU-Membraan
gebruikt.

Een golf
van pluspunten
3 waterdichte voordelen
voor vochtige wondverzorging
met Suprasorb® C Collageen
- Bevordert het ontstaan
van granulatieweefsel
Door een uitgesproken capillaire
werking als gevolg van de sterk
poreuze structuur, worden vocht,
afgestoten necrotisch materiaal,
cel- en fibrineresten, goed opgenomen.

- Breed inzetbaar
Suprasorb® C Collageen
bevordert elke fase van het
genezingsproces bij stagnerende
wonden.
- Natuurlijke en biologische
bloedstelping.

Een leidraad in
5 knopen
Afkoersend op wondgenezing
1. Reinig de wond
met een steriele
oplossing of
fysiologische zoutoplossing, en dep
daarna de gezonde
huid rond de wond zorgvuldig droog
met steriele wondkompressen.
2. Knip het verband
op maat – afhankelijk
van de grootte van de
wond – en leg de kant
die in de verpakking
onderop ligt (de kant
met de fijne poriën) op de wond.

4. Druk het verband
zachtjes aan; dit
verbetert het contact
met het wondoppervlak. Zorg dat ook
kleine delen van een
defect bedekt worden.
5. Fixeer het
verband – afhankelijk
van de hoeveelheid
exsudaat – met
Suprasorb® F Folie,
Suprasorb® M PUMembraan of Suprasorb® H Hydrocolloïd. Hiermee voorkomt u tevens
dat de wond uitdroogt.

3. Bevochtig het verband met wat steriele
oplossing als de
wond (bijna) droog is.

Suprasorb® C Collageen
in drie uitvoeringen

Afmeting:
Suprasorb® C
4 x 6 x 0,8 cm
6 x 8 x 0,8 cm
8 x 12 x 0,8 cm

ArtikelZ-index
nummer
nummer
Collageen aseptisch
20481
14555808
20482
14555816
20483
14555824

Alle producten zijn steriel en per stuk verpakt

Memo
Code

Inhoud
Verpakt per

SUPRV4
SUPRV6
SUPRV8

5
5
5

Afkoersend op succes
ook bij stagnerende
wondgenezing
Collageenspons uit steriel, uiterst zuiver
rundercollageen zonder netwerkstructuur
De collageenspons, ongemodificeerd collageen met
een sterk poreuze structuur, wordt gebruikt voor de
genezing van stagnerende wonden, ongeacht de
mate van exsudatie, zoals:
• brandwonden
• postoperatieve weefseldefecten
• ulcera van uiteenlopende aard
En voor een natuurlijke en biologische
bloedstelping

Alles aan boord
Het Suprasorb® team
voor een vochtig wondmilieu
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Suprasorb® één naam voor
een vochtig wondmilieu compleet en professioneel

