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LICHT ABSORBERENDE LIPIDO-COLLOÏDE 
WONDCONTACTLAAG MET BORDER

■ Genezing in een vochtig milieu
■ Pijnloze en atraumatische verwijdering
■ Proliferatie van fibroblasten

Indicatie: licht exsuderende wonden

Per stuk steriel verpakt

FORMAAT STUKS PER VERPAKKING ARTIKELNUMMER

8 x 8 cm 10 550112

10 x 12 cm 10 550114

15 x 20 cm 5 550116
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BESCHRIJVING
■ Absorberende, steriele, niet-occlusieve, adhesieve, lipido-colloïde wondcontactlaag (ontwikkeld op basis van de 
   lipidocolloïde technologie, een exclusieve gepatenteerde innovatie van Laboratoires Urgo).
SAMENSTELLING: Urgotul Lite Border bestaat uit 3 lagen

• Een niet verklevende lipido-colloïde wondcontactlaag geïmpregneerd met CMC (carboxymethylcellulose) deeltjes
   en vaseline deeltjes, 
• in het midden een huidvriendelijk, licht absorberend wondkussen 
• een huidvriendelijk klevende, semipermeabele toplaag.

STERILISATIEMETHODE: gesteriliseerd door middel van ioniserende straling.

EIGENSCHAPPEN
Dankzij de TLC technologie:
■ Bij contact met wondexsudaat vormen de CMC deeltjes in de wondcontactlaag van Urgotul Lite Border samen met de
   vaseline een lipido-colloïde gel die een vochtig milieu creëert dat gunstig is voor het genezingsproces.
■ Verwijdering van het verband is pijnloos en geeft geen beschadiging aan het nieuw gevormd weefsel.
■ Urgotul Lite Border bevordert een snelle genezing doordat het de proliferatie van fibroblasten stimuleert.
■ Het wondkussen  van Urgotul Lite Border beschermt de wond en absorbeert exsudaat uit de wond. 
■ Urgotul Lite Border is flexibel en sluit naadloos aan op het wondoppervlak waardoor het met name geschikt is voor wonden
   op lastige plaatsen.

INDICATIES
■ Urgotul Lite Border is geïndiceerd voor de lokale behandeling van acute wonden (brandwonden, schaafwonden,
   traumatische wonden…) en chronische wonden (ulcus cruris, decubitus…) in de granulatie-/epithelialisatiefase.

WETTELIJKE STATUS 

CE 0459 Medisch dispositief

GEBRUIKSAANWIJZING
WIJZE VAN GEBRUIK
■ Reinig de wond volgens het locaal protocol.
■ Als eerst een antisepticum wordt gebruikt, spoel de wond dan grondig met een fysiologische zoutoplossing alvorens 
   Urgotul Lite Border aan te brengen.
■ Verwijder de beschermende transparante folie van het verband.
■ Breng Urgotul Lite Border rechtstreeks op de wond aan waarbij de kleeflaag het wondbed ten minste 1 cm overlapt.
■ Urgotul Lite Border moet gemiddeld elke 2 tot 4 dagen worden verwisseld, met een maximum van 5 dagen afhankelijk
   van de mate van exsudaat vorming en de klinische toestand van de wond.
VOORZORGSMAATREGELEN
■ In geval van klinische tekenen van lokale infectie kan de behandeling onder medisch toezicht worden voortgezet.
   Voorafgaand aan het gebruik van Urgotul Lite Border wordt echter een geschikte behandeling aanbevolen.
■ Urgotul Lite Border moet liggend en beschermd tegen licht, warmte en vocht worden bewaard.
■ Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is.
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