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ADHESIEF SCHUIMVERBAND MET EEN LICHT
KLEVENDE TLC-NOSF-MATRIX
Indicatie: Matig tot sterk exsuderende chronische wonden
■ Versnelt de wondgenezing
■ Hoog absorberend vermogen waardoor maceratie wordt voorkomen
■ Waterdichte adhesieve siliconen border
■ Atraumatische en pijnloze verwisseling

®
Wordt geleverd in doosjes met per stuk verpakte, gebruiksklare, steriele wondverbanden

Formaat

Binnenmaat

Stuks per
verpakking

Artikelnummer

8 x 8 cm

4,5 X 4,5 CM

10

551090

12 x 12 cm

7,3 x 7,3 cm

10

551083

15 x 20 cm

9,7 x 14,6 cm

10

551084

Sacrum 20 x 20 cm

12,6 x 14,2 cm

5

551085
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BESCHRIJVING
■ UrgoStart Border is een adhesief, lipido-colloïd schuimverband met licht
klevende TLC-NOSF-Matrix (Technologie Lipido-Colloïde-Nano-OlygoSacharideFactor), een innovatieve technologie ontwikkeld door Labaroires Urgo.
SAMENSTELLING: • Een licht klevende TLC-NOSF-Matrix gecombineerd met

een absorberend polyurethaan schuimverband en een super absorberende
laag.
• Een dampdoorlatende, waterdichte backing met siliconen border
STERILISATIEMETHODE: Gesteriliseerd door middel van ethyleenoxide

EIGENSCHAPPEN
■ TLC-NOSF-Matrix
• Versnelde wondgenezing
• Vochtig wondmilieu
• Pijnloze verbandwisseling
• Proliferatie van Fibroblasten
■ Absorberend polyurethaan schuimverband en sterk absorberende laag
•Optimale absorbtie en drainage van exsudaat, beschermt de huid tegen
maceratie
■ Waterdichte siliconen backing
• Zacht en niet-occlusief
• Zeer vervormbaar, sluit goed aan op iedere wondvorm
•Hoge dampdoorlaatbaarheid, beschermt de huid tegen maceratie
•Wordt goed verdragen
•Secundair verband overbodig
■ Werking

•in contact met wondexsudaat geleert de TLC-NOSF waardoor een vochtig
wondmilieu wordt gecreëerd. Hierdoor worden belangrijke cellen die betrokken
zijn bij het genezingsproces (ﬁbroblasten, keratinocyten, macrofagen) in staat
gesteld hun functie in de wond te vervullen
•TLC-NOSF gaat een interactie aan met het micro-milieu van de wond waar
het de verstorende werking van Matrix-Metallo-Proteasen tegen gaat. Indien
in overmate aanwezig in chronische wonden, zorgen MMP’s voor een
voortdurende afbraak van de extra-cellulaire matrix met een vertraagde
wondgenezing tot gevolg.
•TLC-NOSF herstelt de balans in het wondbed zodat chronische wonden weer
kunnen gaan granuleren. UrgoStart Border bevordert daardoor een snellere
wondgenezing.
•De effectiviteit van TLC-NOSF is aangetoond in verschillende klinische studies,
en in de gerandomiseerde, dubbelblinde prospectieve (Challenge Studie1).

INDICATIES
■ UrgoStart Border is geïndiceerd voor de behandeling van exsuderende,
chronische wonden (ulcus cruris, decubitus, diabetische voet) en langdurige
acute wonden.

•Voor exsuderende, chronische wonden aan het sacrum (sacrale decubitus),
bestaat een speciﬁeke sacrum versie.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
GEBRUIK:
•Reinig de wond volgens lokaal protocol.
•Als een antisepticum wordt gebruikt, spoel de wond dan voorzichtig met
een normale steriele zoutoplossing alvorens UrgoStart Border aan te
brengen.
•Droog voorzichtig de omliggende huid.
•Verwijder de beschermfolie.
•Breng de licht klevende zijde van UrgoStart Border op de wond aan (de
adhesieve siliconen border moet minstens 1 cm van de wond verwijderd
zijn).
•Strijk het verband glad over de wond.
•Breng, indien voorgeschreven, een drukverband aan op de wond.
•Aanbrengen sacrum versie, plaats het verband zo dat de punt naar het
sacrum wijst.
•Om het verband te verwijderen duwt u de gezonde huid naar beneden,
pak het hoekje van het verband en verwijder het verband voorzichtig.
•UrgoStart Border dient gemiddeld om de 2 tot 4 dagen te worden
verwisseld. Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de toestand van
de wond kan het verband maximaal tot 7 dagen blijven zitten.
•De aanbevolen behandelingsduur bedraagt minimaal 4 tot 5 weken.
VOORZORGSMAATREGELEN
•Aangezien het centrale kompres een super absorberende laag bevat mag
deze niet worden geknipt. De siliconen border mag daarentegen, indien
nodig, met behulp van een steriele schaar worden geknipt om deze aan
te passen aan de verschillende wondvormen.
•Indien tekenen van kritische kolonisatie aanwezig zijn wordt aanbevolen
dit eerst adequaat te behandelen voordat u begint met UrgoStart Border.
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•Bij een atypische ulcus die verhard is of overmatig granuleert mag
UrgoStart Border alleen gebruikt worden nadat is gecontroleerd of er
geen sprake is van een wondgerelateerde maligniteit, om het stellen van
een diagnose niet te vertragen.
•De genezende werking van UrgoStart Border kan aan het begin van de
behandeling mogelijk gepaard gaan met een stekend of pijnlijk gevoel.
Dit is zelden reden om de behandeling te onderbreken.
•Gezien het ontbreken van klinische data wat betreft de eerstelijnsbehandeling
van acute wonden en de behandeling van erfelijke epidermolysis bullosa
(zelfs bij aanhoudende laesies), wordt afgeraden om UrgoStart Border
te gebruiken.
•Overtollige haren zo dicht mogelijk op de huid afknippen om een zo goed
mogelijk contact van het verband met de wond te garanderen.
•Indien u gelijktijdig een crème, een zalf of een emulsie gebruikt, dient u
de huid eerst te laten drogen voordat u het verband aanbrengt.
•Voor éénmalig gebruik. Per stuk steriel verpakt. Het verband niet opnieuw
gebruiken om risico op infecties te voorkomen.
•Het verband niet opnieuw steriliseren.
CONTRAINDICATIES
•Om een optimale behandeling niet te vertragen is UrgoStart
Border gecontra-indiceerd voor oncologische wonden en wonden
met een ﬁstel waaronder zich een diep abces kan bevinden.
•Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor UrgoStart
Border of voor één van de bestanddelen.

