Vliwaktiv ® Ag NIEUW
Effectief tegen bacteriën
en geurtjes!

Vliwaktiv® Ag
Actief koolstof met zilver
als absorberend kompres
en tampon.

GENEZEN · VERZORGEN · BESCHERMEN

Vliwaktiv ® Ag
Werkzaam door
zilver en actief koolstof.

Endotoxine
Geur
Bacterie

■

Heeft in het wondverband een sterk antimicrobiële werking,
ook bij multiresistente ziektekiemen (MRSA, VRE)

■

Adsorbeert wondgeur

■

Uitstekende endotoxine-bindende werking

■

Hoge opnamecapaciteit als absorberend kompres

Vliwaktiv® Ag – krachtig tegen
ziektekiemen, zacht voor de wond

Zilver en actief koolstof – effectief tegen
wondgeur en endotoxine

Vliwaktiv® Ag – werkt ook tegen
MRSA en VRE

Dat zilver ziektekiemen zoals bacteriën en
schimmels doodt, is met succes aangetoond [1]. De microben uit de wond worden
samen met het wondexsudaat opgenomen en
vastgehouden in Vliwaktiv® Ag. Door contact
met het exsudaat in de wondbedekking
komen de zilverionen in Vliwaktiv® Ag vrij en
doden zij de opgenomen microben. Dit zorgt
voor een doeltreffende afname van het aantal
ziektekiemen zonder belasting van de wond.

Voor een optimale wondverzorging
combineert Vliwaktiv® Ag de antimicrobiële
werking van zilver met de werking van
actief koolstof [2]. Het weefsel van zilver en
actief koolstof bindt onaangename wondgeur,
waardoor het welzijn van patiënten toeneemt.

Zilver werkt snel en effectief tegen een groot
aantal pathogene ziektekiemen.

Na het afsterven van gramnegatieve
bacteriën komen endotoxinen vrij die
ontstekingsreacties activeren en zo het
genezingsproces van de wond vertragen [3].
Vliwaktiv® Ag neemt deze endotoxinen snel
en veilig op in het wondverband, zodat de
wondgenezing niet onnodig wordt vertraagd [4].

Bijzonder belangrijk hierbij is de werking van
zilver tegen MRSA- (meticillineresistente
Staphylococcus aureus) en VRE-stammen
(vancomycine resistente enterokokken),
gezien de sterk toenemende multiresistentie
van deze infectiekiemen.

Het schema hiernaast toont de
effectieve kiemreductie van Vliwaktiv® Ag
bij MRSA en VRE.
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Al na 24 uur zijn minstens 98% van de
multiresistente kiemen gedood [2].
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Dankzij de combinatie van zilver en actief
koolstof biedt Vliwaktiv® Ag een groot aantal
toepassingsmogelijkheden:
■

geïnfecteerde, kwalijk riekende
wonden

■

kritisch gekoloniseerde wonden

■

wonden met verhoogd infectierisico
Bijvoorbeeld bij
• decubituswonden
• arteriële ulcera
• veneuze ulcera
• diabetisch voetsyndroom
• ulcera bij maligniteit

Vliwaktiv® Ag

Vliwaktiv® Ag

Tampon met actief koolstof en zilver

Absorberend kompres met actief
koolstof en zilver

Weefsel van zilver en actief koolstof,
omgeven met een niet-verklevend vlies:
■

■

vooral voor het tamponneren van
diepe wonden, afhankelijk van de
exsudatiegraad in combinatie met
een secundair verband
(bijv. Vliwazell® absorberend
kompres, Solvaline® N kompres)
ook bruikbaar als wondbedekking

Kompres met zeer goed absorberende kern
en een vochtwerende buitenzijde ter
bescherming van de kleding:
■

vooral voor oppervlakkige,
sterk exsuderende wonden

Vliwaktiv ® Ag

NIEUW

Gebruiksaanwijzing
Vliwaktiv® Ag
Tampon met actief koolstof en zilver
1. Reinig de wond
op de gebruikelijke
manier.

2. De Vliwaktiv® Ag
tampon is aan beide
zijden bruikbaar. Leg
de tampon midden
over de diepe wond
en tamponneer hem
vervolgens met een
pincet in de wond. Duw de uitstekende
randen voorzichtig naar binnen. De tampon
moet contact hebben met de wondbodem zo is hij direct effectief.

Vliwaktiv® Ag
Absorberend kompres met actief koolstof en zilver
1. Reinig de wond
op de gebruikelijke
manier.

2. Leg het Vliwaktiv®
Ag absorberend
kompres met de
donkere actief
koolstofzijde op de
wond. De grootte van
het verband is afhankelijk van het wondoppervlak: het verband
moet de wond tenminste 2-3 cm overlappen.

3. Breng, afhankelijk
van de exsudatiegraad en de wondsituatie, een passend
secundair verband
aan (bij. Solvaline® N
kompres, Vliwazell®
absorberend kompres). Fixeer dit met
passend materiaal (fixatiepleister of
-windsel).

3. Fixeer de
wondbedekking met
passend materiaal
(fixatiepleister of
-windsel).

Vliwaktiv® Ag NIEUW
Tampon met actief koolstof en zilver
steriel, per stuk verpakt
Afmeting

Artikelnr.

z-index nr.

memocode

6,5 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 15 cm

20 700
20 701
20 702

151 542 89
151 543 00
151 543 27

VLIWT6
VLIWT1
VLIWT1

Verpakking
10 stuks / 300 stuks
10 stuks / 300 stuks
10 stuks / 340 stuks

Vliwaktiv® Ag NIEUW
Absorberend kompres met actief koolstof en zilver
steriel, per stuk verpakt
Afmeting

Artikelnr.

z-index nr.

memocode

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

20 705
20 706
20 707

151 543 43
151 543 51
151 543 87

VLIWK1
VLIWK1
VLIWK2

Verpakking
10 stuks / 150 stuks
10 stuks / 110 stuks
10 stuks / 130 stuks

Verder in het assortiment:
Vliwaktiv®
Absorberend kompres met actief koolstof
steriel, per stuk verpakt
Afmeting

Artikelnr.

z-index nr.

memocode

10 x 10 cm
10 x 20 cm

20 254
20 255

140 098 54
140 098 62

Rausk 1
Rausk 1

LOHMANN & RAUSCHER

Verpakking
20 stuks / 400 stuks
20 stuks / 200 stuks
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