
De Nieuwste Defi nitie Van Vochtige Wondbehandeling 

De nieuwste XTRASORB™ Foam en XTRASORB™ HCS wondverbanden zijn samen-

gesteld op basis van de gepatenteerde super-absorbent polymeer (SAP) techno-

logie. Daarmee onderscheidt XTRASORB™ zich op verschillende onderdelen van 

andere gangbare wondverbanden. 

Absorptie. XTRASORB™ wondverbanden absorberen aanzienlijk meer dan de 

conventionele standaard verbanden. Dit leidt tot minder verbandwisselingen, 

minder beschadiging van het wondbed en meer kostenbesparing.

Vocht. De SAP technologie van XTRASORB™ zorgt ervoor dat het wondvocht met 

haar schadelijke componenten wordt vastgehouden waardoor verweking wordt 

voorkomen. 

Wondmanagement. XTRASORB™ HCS creëert en handhaaft een optimaal vochtig 

wondmilieu door te hydrateren als het moet en te absorberen als de wond-

omstandigheden daarom vragen.

XTRASORB™ wondverbanden zijn verkrijg-
baar in diverse uitvoeringen en verschillende 
afmetingen. Elk verband absorbeert meer 
wondvocht dan andere vergelijkbare wond-
verbanden en voorkomt het zogenaamde 
‘sponseffect’ waarbij vocht terugvloeit in de 
wond als er druk op het verband wordt uit-
ge oefend. Er zijn minder verband wisselingen 
nodig en de kans op verweking neemt sterk 
af. XTRASORB™ is ontworpen voor maximaal 
patiëntcomfort, een hoge doelmatigheid en 
lage kosten. De verbanden zijn geschikt voor 
zowel acute als chronische wonden.

• Decubitus

• Veneuze Beenulcera

• Arteriële Ulcera

• Diabetische Voetulcera

• Post-operatieve Wonden

• Traumatische Wonden

• Donor Sites 
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Art. code Omschrijving Afmeting Doos/Overdoos Z-index nr.

Non-Adhesive

XH86322 Hydrogel-colloïd Non-Adhesive 6cm x 6cm 10 st./ 4x10st. 15713105

XH86344 Hydrogel-colloïd Non-Adhesive 11cm x 11cm 10 st./ 4x10st. 15713113

XH86388 Hydrogel-colloïd Non-Adhesive 20cm x 20cm 5 st./ 4x10st. 15713121

Adhesive

XH86433 Hydrogel-colloïd Adhesive Border 8cm x 8cm 10 st./ 4x10st. 15713156

XH86466 Hydrogel-colloïd Adhesive Border 15cm x 15cm 10 st./ 4x10st. 15713164

HCS
(Hydrogel Colloïd Sheet)

Art. code Omschrijving Afmeting Doos/Overdoos Z-index nr.

Non-Adhesive

XF86122 Foam Non-Adhesive 5cm x 5cm 10 st./ 4x10st. 15708721

XF86144 Foam Non-Adhesive 10cm x 12cm 10 st./ 4x10st. 15708748

XF86188 Foam Non-Adhesive 20cm x 20cm 5 st./ 8x5st. 15708756

Adhesive

XF86233 Foam Adhesive Border 8cm x 8cm 10 st./ 4x10st. 15708691

XF86244 Foam Adhesive Border 11cm x 11cm 10 st./ 4x10st. 15708705

XF86266 Foam Adhesive Border 15cm x 15cm 10 st./ 4x10st. 15708713

Foam

Het logische verband tussen wondzorg en wondheling
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HCS Xtrasorbhet slimme wondverband 
dat zich aanpast aan de wond

absorbeert tot 4x meer 
en houdt wondvocht beter vast!

Het schuimverband dat meer 
opneemt en beter vasthoudt 

Duoderm is een geregistreerd handelsmerk van ConvaTec, Inc.     Tegaderm is een geregistreerd handelsmerk van 3M Allevyn is een geregistreerd handelsmerk van Smith & Nephew   Mepilex is een geregistreerd handelsmerk van Mölnlycke Health Care   PolyMem is een geregistreerd handelsmerk van Ferris Manufacturing Company 

Foam
Voor droge tot matig exsuderende wonden

XTRASORB™ HCS is een ‘hybride’ wondverband van hydrocolloïd en hydrogel. 

Het is samengesteld op basis van onze gepatenteerde ‘super-absorbant polymeer’ 

(SAP) en carboxymethylcellulose (het hoofdbestanddeel van hydrocolloïden en 

de basis voor hydrofi bers) in combinatie met een gelijke hoeveelheid water/

glycerine hydrogel. Hiermee is een uniek wondverband verkregen dat droge tot 

licht  exsu derende wonden hydrateert terwijl het een uitstekende absorptie biedt 

voor matig exsuderende wonden. Het is dus een ‘slim’ wondverband dat zich 

aanpast aan de veranderende wondomstandigheden. 

•  50% water; koelt en verzacht als een 
 hydrogel 

• uiterst comfortabel, ook op moeilijke   
 plaatsen aan te brengen 

•  100% atraumatische fi xatie; makkelijk te 
 verwijderen zonder weefselbeschadiging 

•  geheel transparant; eenvoudige wond -  
 inspectie

•  gelatine-vrij; geen hinderlijke geur zoals   
 bij hydrocolloïden

De nieuwste SAP technologie helpt 
verweking voorkomen en houdt 
wondvocht weg van de wond en 

omliggende huid 

XTRASORB™ Foam absorbeert veel meer dan andere schuimverbanden en houdt 
het wondvocht ook onder compressie vast in het verband.
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Test uitgevoerd met Paddington Inverted Cups. Modifi ed Test Methodology BSEN:13726-12002 Part 3.3. Deze test bepaalt de ‘Total Fluid Handling’ 
(= Absorptie + Vloeistofdamp Verlies) van verschillende verbanden, gemeten in gram / m2 / 24 uur. Testen uitgevoerd bij 55% rel. luchtvochtigheid.

Vloeistofdamp verlies 

Absorptie

XTRASORB™ HCS hydrateert als een hydrogel en absorbeert tot 4x méér dan 
de gangbare hydrocolloïd-verbanden

• Twee tot vier keer meer absorptievermogen 
 dan andere schuimverbanden1

• Houdt wondvocht weg van de wond 
 en de omliggende huid

• Minder verbandwisselingen 

• SAP-laag zorgt voor een betere drukverdeling 
 door ‘kusseneffect’

Alle schuimverbanden

kunnen vocht opnemen...

XTRASORB™ trekt wondvocht direct

naar de bovenzijde van het verband...

...waarna het in een gel

verandert en niet kan terugvloeien

Voor matig tot sterk exsuderende wonden

XTRASORB™ Foam biedt grote voordelen ten opzichte van de gangbare 

 schuimverbanden. Het belangrijkste verschil met andere verbanden is de  gepatenteerde 

Super-Absorberende Polymeer (SAP) laag die zich aan de bovenzijde van het verband 

bevindt. Door de sterke osmotische werking trekt deze laag het wond vocht via het 

schuimverband naar zich toe waar het wordt omgezet in een gel. Het wondvocht wordt 

zo gefi xeerd en kan niet terugvloeien. Daarmee wordt voorkomen dat wondvocht en 

schadelijke componenten (inclusief MMP’s) in contact met de wond en omliggende 

huid kan komen. Het verband zelf kan 2 tot 3 x meer vocht opnemen dan andere 

gangbare schuimverbanden. Veel schuimverbanden werken als een spons; zodra er 

druk op wordt uitgeoefend wordt het wondvocht er weer ‘uitgeperst’. XTRASORB™ kan 

door haar SAP technologie, ook onder compressie, grote hoeveelheden wondvocht 

vasthouden en hoeft daardoor minder vaak te worden vervangen. 

Unieke osmotische werking 

Gepatenteerde SAP-laag

0 906030

Vloeistof geabsorbeerd, vastgehouden of teruggevloeid (g)

Allevyn® Gentle

Tegaderm® Foam

PolyMem®

Mepilex®

Geabsorbeerd en teruggevloeid 

Geabsorbeerd en vastgehouden

De verschillende verbanden zijn onder een constante druk van 5kg druk (40mmHg) gebracht. Als exsudaat is een calcium-zoutoplossing gebruikt met een stroomsnelheid van 3ml/uur, overeenkomend met een zeer sterk exsuderende wond. Tijdens het 
experiment is de hoeveelheid opgenomen vloeistof door elk afzonderlijk wondverband bepaald tot het moment waarop er geen vloeistof meer opgenomen werd. Het experiment is daarna nog 30 minuten voortgezet teneinde zeker te zijn dat het 
verzadigingspunt bereikt was waarna de hoeveelheid opgenomen vloeistof gemeten is. Vervolgens is over ieder verband een roller met een gewicht van 2,5kg gerold waarbij de hoeveelheid vrijgekomen en gebonden vloeistof werd bepaald.       
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