SUPERABSORBEREND WONDVERBAND
MET EEN VLOEISTOFAFWERENDE TOPLAAG
• Optimaal exsudaatmanagement
• Biedt meer patiëntencomfort
• Geschikt voor gebruik onder compressieverbanden

Hydrofiele
wondcontactlaag

Verspreidingslaag
• Verspreidt het
wondvocht gelijkmatig
in de absorptielaag

Vloeistofafwerende
toplaag
Absorptielaag
• Opgebouwd uit vezels en
superabsorberende partikels

Gebruiksaanwijzing

Reinig het wondgebied en kies een
geschikte afmeting van Mextra®
Superabsorbent.

Fixeer Mextra® Superabsorbent met een
geschikt verband zoals Tubifast® 2 Way
Stretch® buisverband of een fixatietape.
Mextra® Superabsorbent kan gebruikt
worden tijdens compressietherapie.

Breng Mextra® Superabsorbent rechtstreeks
aan op het wondgebied met de witte zijde
van het verband op de wond. Voor het
beste resultaat moet het wondkussen de
droge omliggende huid met minstens 2
cm overlappen. Mepitel® of Mepitel® One
kunnen ook gebruikt worden in combinatie
met Mextra® Superabsorbent.

Hoe Mesorb werkt
Mextra® Superabsorbent absorbeert wondvocht door de wondcontactlaag, houdt dit vast in de kern waardoor
het risico op maceratie wordt geminimaliseerd. De vloeistofafwerende nonwoven ruglaag werkt als een
wondvochtbarrière en voorkomt doorlekken van wondvocht.

Voordelen

Indicaties

• Uitstekende absorptie en retentie

• Matig tot zeer natte wonden

• Minimaliseert het risico op maceratie en doorlekken
• Behoudt integriteit en is niet volumineus na absorptie
van wondvocht
• Beschermt tegen doorlekken van wondvocht
• Buitenste laag blijft droog
• Heeft protease modulerende eigenschappen* en zorgt
voor een bevorderlijke omgeving voor wondgenezing

Frequentie van verbandwissels
Mextra® Superabsorbent kan gedurende meerdere dagen
ter plaatse blijven. Het verband moet vervangen worden
volgens de klinische conditie van de wonde, of wanneer
het verzadigd is.

* De superabsorberende partikels in de absorptielaag hebben
een protease modulerende werking

Mextra Superabsorbent assortiment
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Art. nr

Afm. (cm)

Z-indexnr.

Stuks/RET

Stuks/TRP

610000

10x10

15774929

10

50

610100

10x15

15774937

10

40

610200

10x20

15774945

10

90

610300

15x20

15774953

10

40

610400

20x25

15774961

10

40

610500

20x30

15774988

10

50

