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FLEXIBELE WONDCONTACTLAAG MET TLC-NOSF

■ Versnelt de wondgenezing
■ Herstelt de metabole balans in chronische wonden
■ Ideaal voor holtes, diepe wonden of wonden op lastige plekken
■ Pijnloze en atraumatische verwijdering

Formaat Stuks per verpakking Artikelnummer

5 x 7 cm 10 550942

10 x 12 cm 10 550943

Wordt geleverd in doosjes met per stuk verpakte, gebruiksklare, steriele wondverbanden
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Indicatie: chronische wonden/caviteiten op lastige plekken
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BESCHRIJVING

■ UrgoStart Tul is een fl exibele, niet occlusieve lipido-colloïde 
wondcontactlaag met TLC-NOSF, een innovatieve technologie 
ontwikkeld door Labaroires Urgo.
SAMENSTELLING: UrgoStart Tul bestaat uit een polyester gaas 

geïmpregneerd met TLC-NOSF, een formulering van hydrocolloïde 
deelt jes (carboxymethylcel lulose), vasel ine en NOSF 
(Nano-OlygoSaccharide-Factor).
STERILISATIEMETHODE: Gesteriliseerd door geïoniseerde straling

EIGENSCHAPPEN 

■ In contact met wondexsudaat wordt de specifi eke eigenschap van 
de combinatie van TLC en NOSF geactiveerd waardoor het 
genezingsproces wordt geoptimaliseerd .
•Dankzij de hydrocolloïde deeltjes, vormt de TLC een lipido-colloïde 
gel, waardoor een vochtig wondmilieu wordt gecreëerd dat het 
genezingsproces bevordert. Hierdoor worden  belangrijke cellen die 
betrokken zijn bij het genezingsproces (fi broblasten, keratinocyten, 
macrofagen) in staat gesteld hun functie in de wond te vervullen.
Aanvullend aan de eigenschappen van TLC vormt NOSF in contact 
met wondexsudaat een gel die een interactie aan gaat met het micro-
milieu van de wond, waar het de verstorende werking van MMP’s 
(Matrix Metallo Proteasen) beperkt.

•De combinatie van TLC-NOSF zorgt voor het herstel van de balans 
in het wondmilieu waardoor chronische wonden weer kunnen gaan 
granuleren. Dit betreft wonden waarbij een overmaat aan MMP’s 
een metabole disbalans veroorzaakt wat leidt tot een voortdurende 
afbraak van de extra cellulaire matrix en mogelijk de wondgenezing 
vertraagt.
■ UrgoStart Tul is fl exibel en goed vervormbaar. Hierdoor past het 
zich aan de contouren van elk type wond aan (ulcus cruris, decubitus, 
diabetische voet)
■ UrgoStart Tul verkleeft niet aan de wond of de omliggende huid. 
De verbandwissel is pijnloos voor de patiënt en atraumatich voor 
het nieuw gevormde weefsel in de wond.

INDICATIES

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

■ Flexibel en goed vervormbaar, hierdoor uitermate geschikt voor 
het behandelen van holtes, diepe wonden of wonden op lastige 
plekken.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

GEBRUIK:
■ Voorbereiding van de wond:
•Reinig de wond volgens lokaal protocol.
•Als een antisepticum wordt gebruikt, spoel de wond dan 
voorzichtig met een  normale steriele zoutoplossing alvorens 
UrgoStart Tul aan te brengen.
■ Aanbrengen van het verband:
•Verwijder de beschermfolie.
•Breng UrgoStart Tul aan op de wond
•UrgoStart Tul kan op maat worden geknipt met behulp van een 
steriele schaar om het verband aan de grootte van de wond aan 
te passen.
•Bedek UrgoStart Tul met een tweede verband dat de hoeveelheid 
wondexsudaat kan obsorberen en fi xeer met behulp van een 
tape, windsel of elastisch buisverband.
•Voor exsuderende wonden kunt u gebruik maken van UrgoStart, 
de licht klevende schuimverband versie van UrgoStart Tul.
■ Verwisselen van het verband:
•UrgoStart Tul 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 
■ UrgoStart Tul hecht zich aan chirurgische latex handschoenen. 
Daarom is het aan te bevelen om de handschoenen met een 
fysiologische zoutoplossing te bevochtigen om het gebruik van 
UrgoStart Tul te vergemakkelijken.

■ Indien tekenen van kritische kolonisatie aanwezig zijn wordt 
aanbevolen dit eerst adequaat te behandelen voordat u begint 
met UrgoStart Tul.
■ 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 Tul te gebruiken.
■ In geval van diepe wonden en fi stels dient een deel van het 
verband zichtbaar te blijven om het makkelijk te kunnen 
verwijderen.
■ Bij een atypische ulcus die verhard is of overmatig granuleert 
mag UrgoStart Tul 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 Tul 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.
■ 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 Tul gecontra-indiceerd voor oncologische 
wonden en wonden met een fi stel waaronder zich een 
diep abces kan bevinden.
•Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid 
voor UrgoStart Tul of voor één van de 
bestanddelen.
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