Absorberend alginaatverband

Melgisorb Plus is een sterk absorberend verband voor een brede waaier aan matig tot
sterk exsuderende wonden. Het zachte en steriele verband is opgebouwd uit natrium
calcium alginaatvezels die zorgen voor:
• Uitstekende absorptiecapaciteit - absorbeert grote hoeveelheden wondexsudaat
• Hoge natsterkte - zorgt ervoor dat het verband in één geheel verwijderd kan worden
dankzij de sterkte van de alginaatvezels
• Hoge retentie - minimaliseert kans op maceratie

Hydrofiele alginaatvezels
• Behouden een vochtig wondmilieu
• Verminderen de kans op maceratie
• Vermijden verkleving in de wond

Gebruiksaanwijzing

1. Kies een afmeting van Melgisorb Plus die iets groter is
dan de wond. Trek de verpakking open.

2. Breng een droge Melgisorb Plus aan op het vochtige
wondbed.

3. Bedek en bevestig Melgisorb Plus met een
geschikt secundair verband zoals Mepilex® Border.

Ondiepe wonden: Kies een juiste afmeting van
Melgisorb Plus om de volledige wond te kunnen
bedekken.

Compressietherapie kan gebruikt worden in
combinatie met Melgisorb Plus.

Diepe wonden en holtes: Knip de streng op de juiste
maat en plaats deze losjes in de wond.

Hoe Melgisorb Plus werkt
Melgisorb Plus absorbeert hoge hoeveelheden wondexsudaat. Bij het absorberen vormen de alginaatvezels een zachte,
vochtige gel die zorgt voor een vochtig wondmilieu. Hierdoor zal het wondgenezingsproces bevorderd worden. De gel
kan gemakkelijk verwijderd worden door uit te spoelen met 0,9% zoutoplossing.

Indicaties

Voordelen van Melgisorb Plus

Melgisorb Plus is geschikt voor een brede waaier
aan matig tot sterk exsuderende wonden, zowel
geïnfecteerde als niet-geïnfecteerde wonden zoals:

•

Zeer absorberend

•

Kleeft niet aan de wondsite bij gelvorming

•

Geschikt voor wondholtes

•

Doorligwonden

•

Gelvorming bij contact met exsudaat of ionen met
natrium (zoutoplossing)

•

Veneuze en arteriële ulcera

•

Diabetische ulcera

•

Zacht/plooibaar

•

Donor sites

•

Kan geknipt worden

•

Postoperatieve wonden

•

Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen

•

•

Niet sensibiliserend

Huidletsels en andere externe wonden
veroorzaakt door trauma

Voorzorgsmaatregelen

Afmetingen beschikbaar voor zowel diepe als ondiepe
wonden

In geval van tekenen van infectie, volg de lokale
richtlijnen gegeven door de zorgverleners.

Contra-indicaties

Niet hergebruiken: dit kan leiden tot verminderde prestatie
van het product of tot kruisbesmetting.

Melgisorb Plus is niet geschikt voor droge wonden,
derdegraads brandwonden of chirurgische implantaties.

Melgisorb Plus (assortiment)
Art. nr.

Afm. (cm)

Z-indexnr. Stuks/RET Stuks/TRP

252000

5x5

15928888

10

100

252200

10x10

15929183

10

100

252500

10x20

15929191

10

100

253500

3x45 (streng)

15929205

5

50
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