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ADHESIEF SCHUIMVERBAND MET LICHT KLEVEND TLC
Indicatie: matig tot sterk exsuderende wonden
■ Optimale wondgenezing in een vochtig wondmilieu
■ Hoge absorptie en drainage van exsudaat waardoor het risico op maceratie
wordt voorkomen
■ Waterdichte siliconen kleefranden
■ Pijnloze en atraumatische verwijdering

Foam
Wordt geleverd in doosjes met per stuk verpakte, steriele wondverbanden, klaar voor
gebruik

Formaat

Stuks per verpakking

Artikelnummer

8 x 8 cm

10

551094

10 x 10 cm

10

551095

15 x 20 cm

10

551096

Sacrum 20 x 20 cm

5

551097
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BESCHRIJVING

■ UrgoTul Foam Border is een adhesief lipido-colloïd
schuimverband met licht klevende TLC contact technologie
(Technology Lipido-Colloid), een innovatieve technologie
ontwikkeld door Laboratoires Urgo.
SAMENSTELLING:
• Een licht klevende TLC-laag (polymeren en carboxy -

methylcellulose deeltjes) gecombineerd met een sterk
absorberend polyurethaan schuimverband.
• Een dampdoorlatende, waterdichte buitenlaag met siliconen
kleefranden.
STERILISATIEMETHODE: Gesteriliseerd middels
ethyleenoxide.

EIGENSCHAPPEN
■ Licht klevende TLC-laag
• Optimale wondgenezing in een vochtig wondmilieu
• Pijnloze verbandwisseling
• Proliferatie van fibroblasten
■ Een sterk absorberend polyurethaan schuimverband
• Sterk absorberend vermogen, voorkomt maceratie
• Geschikt voor gebruik onder een compressiezwachtel
■ Waterdichte toplaag met siliconenkleefranden
• Soepel en niet-occlusief
• Zeer comfortabel, goede pasvorm voor diverse wondvormen

• Sterke damp doorlatendheid om maceratie te voorkomen
• Goede verdraagbaarheid
• Geen secundaire fixatie nodig
■ Werkingsmechanisme
• In contact met wondexsudaat vormt de TLC-laag een
gel en creëert hiermee een vochtig wondmilieu dat het
genezingsproces bevordert zodat de belangrijkste
cellen die bij het herstelproces betrokken zijn (fibroblasten,
keratinocyten en macrofagen) optimaal werkzaam
kunnen worden.

INDICATIES
■ UrgoTul Foam Border is geïndiceerd voor matig tot sterk
exsuderende traumatische wonden (zoals brandwonden,
schaafwonden, postoperatieve wonden …) en chronische
wonden (zoals ulcus cruris, decubitus, diabetische voet).

• Het sacrumverband wordt aanbevolen voor de behandeling
van exsuderende wonden bij of op het sacrum (decubitus
op het sacrum... ).

GEBRUIKSAANWIJZING
WIJZE VAN GEBRUIK
• Reinig de wond volgens lokaal protocol.
• Indien voorafgaand een antisepticum is gebruikt, moet de
wond zorgvuldig met fysiologische zoutoplossing worden
gespoeld voordat UrgoTul Foam Border wordt aangebracht.
• Maak de omringende huid voorzichtig droog.
• Verwijder de beschermstroken.
• Breng de licht klevende centrale verdikking van
UrgoTul Foam Border aan op de wond (zorg voor ten
minste 1 cm afstand tussen de siliconenkleefrand en de
wond).
• Strijk het verband over de wond glad.
• Leg over het verband een compressiezwachtel aan als dat
is voorgeschreven.
• Bij het aanbrengen van het sacrumverband, plaatst u
het verband met de top gericht naar het sacrum.
• Voor het verwijderen van UrgoTul Foam Border, duwt u
de gezonde huid omlaag en tilt u de hoek van het verband
op en verwijdert u dit voorzichtig.
• UrgoTul Foam Border moet gemiddeld elke 2 tot 4 dagen
worden vervangen en kan 7 dagen op de wond blijven
zitten, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de
klinische toestand van de wond.

VOORZORGSMAATREGELEN
• De centrale micro-adhesieve verdikking mag niet worden
geknipt, omdat het een sterk absorberende laag bevat. De
klevende randen mogen indien nodig wel worden bijgeknipt
met behulp van een steriele schaar om de maat van het
verband aan de wond aan te passen.
• In geval van klinische tekenen van lokale infectie, kan
worden overgegaan op een antibacterieel verband uit het
Urgo assortiment, afhankelijk van de klinische beoordeling.
• Eventueel overtollig haar moet kort worden afgeknipt om
goed contact met de wond te garanderen.
• Laat de huid, in geval van gelijktijdig gebruik van een crème,
zalf of emulsie, drogen voordat het verband wordt
aangebracht.
• Steriel, per stuk verpakt voor eenmalig gebruik: hergebruik
van verband voor eenmalig gebruik verhoogt de kans op
infectie.
• UrgoTul Foam Border moet liggend bewaard worden.
• Niet gebruiken als de steriele bescherming is beschadigd.
• Het verband niet opnieuw steriliseren.
CONTRA-INDICATIE
• Niet gebruiken bij bekende gevoeligheid
voor UrgoTul Foam Border of
componenten hiervan.

