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LIPIDO-COLLOÏD SCHUIMVERBAND
Indicatie: matig tot sterk exsuderende wonden
■ Genezing in een vochtig wondmilieu
■ Pijnloze en atraumatische verwijdering
■ Snelle en verticale absorptie van exsudaat
■ Micro-adhesief

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

Formaat

Stuks per verpakking

Artikelnummer

6 x 6 cm

10

551223

10 x 12 cm

10

551224

15 x 20 cm

10

551225

Hiel

5

551226
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■ UrgoTul Foam is een absorberend, steriel, niet-occlusief, lipido-colloïd verband (gebaseerd op lipido-colloïde technologie, een exclusieve
innovatie van Laboratoires Urgo).
SAMENSTELLING:
UrgoTul Foam is een sterk absorberend en micro-adhesief verband met nieuwe TLC-contacttechnologie. Dit nieuwe verband bestaat uit
polyurethaanschuim gecombineerd met een micro-adhesieve lipido-colloïde matrix.
STERILISATIEMETHODE: gesteriliseerd middels ionische straling.

EIGENSCHAPPEN
■ De nieuwe TLC-contactmatrix van UrgoTul Foam is ontwikkeld met behulp van TLC-technologie met toevoeging van functionele
polymeren. Wanneer deze polymeren in contact komen met de wond, gaan ze vanwege hun fysisch-chemische eigenschappen
ter plaatse een interactie aan met levende cellen en stimuleren zo de proliferatie van dermale fibroblasten.
■ Bij contact met wondexsudaat ontstaat een lipido-colloïde gel die een vochtig wondmilieu creëert dat bevorderlijk is voor het
genezingsproces.
■ Verwijdering van het verband is pijnloos en atraumatisch voor het nieuw gevormd weefsel.
■ UrgoTul Foam beschermt de wond en absorbeert exsudaat uit de wond. Het beschermt de omringende huid en voorkomt het
risico op maceratie.
■ Het flexibele en vormbare UrgoTul Foam is met name geschikt voor wonden op lastige plaatsen.
■ De micro-adhesieve, gebruiksvriendelijke eigenschappen van het verband bevorderen de verpleegkundige zorg en de therapietrouw.

INDICATIES
■ UrgoTul Foam is geïndiceerd voor de behandeling van chronische exsuderende wonden (ulcus cruris, decubitus, diabetische
voet), traumatische exsuderende wonden (tweedegraads brandwonden, schaafwonden, chirurgische wonden) en oncologische
wonden.

GEBRUIKSAANWIJZING
WIJZE VAN GEBRUIK
■ Reinig de wond met een fysiologische zoutoplossing.
■ Verwijder de beschermende transparante folie van het verband.
■ Breng de micro-adhesieve zijde van UrgoTul Foam aan op het wondbed.
■ Het micro-adhesieve UrgoTul Foam kan indien nodig worden bijgeknipt met een steriele schaar, om de maat van het verband
aan de wond aan te passen.
■ Houd het verband op zijn plaats met een zwachtel.
■ Leg over het verband een compressiezwachtel aan als dat is voorgeschreven.
■ Vervang het verband gemiddeld elke 2 tot 4 dagen, afhankelijk van de klinische toestand van de wond.
VOORZORGSMAATREGELEN
■ De micro-adhesieve massa van UrgoTul Foam blijft kleven aan latex handschoenen. Door de vingertoppen van de handschoenen
te bevochtigen wordt dit voorkomen.
■ Gezien de niet-occlusieve eigenschappen kan UrgoTul Foam onder nauwlettend medisch toezicht op geïnfecteerde wonden
worden gebruikt. In geval van klinische tekenen van lokale infectie, kan UrgoTul Foam onder toezicht van een arts worden
gebruikt in combinatie met geschikte systemische antibiotica.
■ Per stuk steriel verpakt (gesteriliseerd middels straling); hergebruik van verband voor eenmalig gebruik kan risico op
infectie veroorzaken.
■ UrgoTul Foam moet liggend bewaard worden.
■ Niet gebruiken als de steriele bescherming is beschadigd.

