KCI EXSUDAAT Management zorgpad

Droog tot weinig

Weinig tot matig

Matig tot hoog

Hoog tot zeer hoog

KERRALITE COOL™ D
 RESSINGS

BIOSORB™ D
 RESSING

KERRAFOAM™ GENTLE
BORDER DRESSING

KERRAMAX CARE™ D
 RESSINGS

Verzachtend, debriderend verband die
zorgt voor een juiste vochtbalans

Gelerend fiber verband

Zacht siliconen verband met border voor goede
vochtbalans

Super absorberend verband

• Effectief debridement van a-vitaal weefsel1
• Verminderd risico op maceratie2
• Excellente vocht management eigenschappen2
• Een significante reductie van pijn2

• Zacht en comfortabel verband die zich vormt tot een gel om
een vochtig wondomgeving te helpen creëren
• Bewezen hoog absorberend vermogen van exsudaat3, *
• Krimpt minimaal wanneer het in contact komt met wond
exsudaat*

• Unieke spreidingslaag distribueert exsudaat over de gehele
breedte van het verband, wat helpt maceratie te voorkomen4
• EXUSAFE™ Technologie houdt vocht, bacteriën en MMP's vast,
zelfs onder compressie5, 6, *
• Voor het bereiken van een effectief vocht management

• Hoge absorbtie en retentie7
• EXUSAFE™ Technologie houdt potentieel schadelijke bacteriën en
MMP's vast8
• Unieke spreidingslaag verdeelt het exsudaat evenredig over het
verband7
• Zeer conformeerbaar waardoor het verband op vele manieren kan
worden gevouwen, zodat het voor een grote variëteit aan wonden
gebruikt kan worden9

ANDERE ZAKEN OM TE OVERWEGEN

Kwetsbare huid

Geur

Infectie

Is er sprake van vertraagde wondgenezing?

ADAPTIC TOUCH™
DRESSING

ACTISORB™ SILVER 220
DRESSING

RAADPLEEG HIERVOOR:
INFECTIE PATHWAY

PROMOGRAN™
MATRIX

PROMOGRAN PRISMA™
MATRIX

Siliconen wond contactlaag

Actief koolstofverband
met zilver

Collageen/ORC
primair wondverband

Collageen/ORC/zilver-ORC
primair wondverband

• Vangt de geur in het verband en bindt bacteriën en
toxines die van invloed zijn op het
genezingsproces12, *
• Het zilver doodt de bacteriën in het verband13, *

Schone wonden met een vertraagde genezing en
zonder duidelijke tekenen van infectie:

Wonden met risico op infectie
• Vermindert inflammatie en stimuleert
granulatie weefsel14
• Beschermt groeifactoren en verlaagt de pH15
• Bevat ionisch gebonden zilver, bekend om haar
anti- microbiële activiteit
• Vermindert in vitro significant Pseudomonas
Aeruginosa biofilm populaties en bacteriële
protease activiteit18, *

• Flexibele, open-geweven structuur van siliconen
• Minimaliseert pijn en trauma bij
verbandwisselingen10
• Laat exsudaat eenvoudig door11
• Voorkomt verkleving van het secundaire
verband

• Vermindert inflammatie en stimuleert granulatie
weefsel14
• Bindt overtollige inflammatoire proteases, beschermt
groeifactoren en verlaagt de pH15
• Verkort klinisch aantoonbaarde opnameduur van
patiënten in het ziekenhuis14
• Reduceert de wondgrootte significant14

*Aangetoond in-vitro. NB: Er kunnen specifieke indicaties, contra- indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie van toepassing zijn voor producten van Systagenix, Crawford en KCI (Acelity companies). Raadpleeg een zorgverlener en gebruiksinstructies voorafgaand het gebruik. Deze informatie is bestemd voor zorgprofessionals.
Referenties: 1. Williams-Kelly W. KerraLite Cool for the debridement of a painful leg ulcer. Poster presented at: Wounds UK Annual Conference; November 13-15, 2017; Harrogate, UK. 2. Irvins N. Evaluation of the mode of action of a new gel wound dressing. Wounds UK. 2014;10(2). 3. Waite A, Delury C, Regan S. An in vitro evaluation of the physical properties of a new gelling fibre dressing. Poster presented at:
EWMA; May 11-13, 2016; Bremen, DE. 4. Glover D., Clark M., Wound management using a superabsorbent foam dressing: outcomes of a post-CE-mark primary care clinical evaluation. Wounds UK. September 2015: Volume 11: Issue 3; Page 78-86. 5. Cardiff Metropolitan University. An investigation into the ability of KerraMax Care and KerraFoam to bind bacteria - R&D Trial report CHC R752. Knutsford, UK:
Crawford Healthcare; 2013. 6. Perfectus Biomed. Crawford 006 Report. Knutsford, UK: Crawford Healthcare; 2015. 7. McIntyre W. Absorbency, retention under compression, and absorbency under compression testing of KERRAMAX CARE™ against market competitors - R&D Trial Report CHC R821. Knutsford, UK: Crawford Healthcare; 2019. 8. Cochrane, C.A. Evaluation of matrix metalloproteinases
by wound care products. University of Liverpool, UK. July 2011. 9. Lovett J. CHC R564 Assessment of conformable KerraMax Care samples provided by Finesse. Knutsford, UK: Crawford Healthcare; 2017. 10. International case series: Using Adaptic Touch™ non-adhering silicone dressing: case studies. Wounds International. London: 2013. 11. Stephens S, Mistry P, Del Bono M, et al. Evaluation of the free
passage of fluid through a non-adhering silicone wound contact layer (in vitro). Poster presented at: Wounds UK Annual Conference; November 15-17, 2010; Harrogate, UK. 12. Nisbet L et al. The benefits of activated charcoal cloth with silver on odour control and bacterial endotoxin binding. Poster presented at: Wounds UK Annual Conference; November 14-16, 2011; Harrogate, United Kingdom. 13. Rennison et
al. Antimicrobial efficacy of silver impregnated activated charcoal wound dressing. Poster presented at: ETRS; September 21-23, 2003; Amsterdam, NL. 14. Vin F. The healing properties of Promogran in venous leg ulcers. Journal of Wound Care. 2002;11(9). 15. Holmes C, Wrobel J, MacEachern M et al. Collagen-based wound dressings for the treatment of diabetes-related foot ulcers: a systematic review. Diabetes,
Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2013: 6 17–29. 16. Bourdillon K, Delury C and Cullen B. Biofilms and delayed healing – an in vitro evaluation of silver and iodine-containing dressings and their effect on bacterial and human cells. International Wound Journal. 2017;14(6):1066-1075.
Copyright 2019 KCI Licensing, Inc. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders aangegeven, zijn alle hier genoemde handelsmerken eigendom van KCI Licensing, Inc., Systagenix Wound Management, Ltd., of Crawford Healthcare, Ltd. PRA-PM-EU-00231 (11/19)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw account manager bij
GD Medical, onze klantenservice via 040- 3031 099 of kijken op gdmedical.nl
KCI INFECTIE Management zorgpad

Wonden met een verhoogd risico op infectie

Infectie

Geur

KWETSBARE HUID

INADINE™

niet verklevend povidonjodium verband
• Effectief anti-microbieel met aantoonbare
effectiviteit tegen een variëteit aan bacteriën,
micro- bacteriën, schimmels, protozoa en
virusen1,2,3
• Minimaliseert verkleving aan het wondbed en
vermindert daardoor het risico op schade aan
granulatieweefsel bij verbandwisselingen4
• Vermindert pijn voor de patient tijdens
verbandwisselingen5, 6

SILVERCEL™ NON-ADHERENT

Anti- microbieel hydroalginaat verband met zilver en EASYLIFT Precision Film Technology

• Effectief tegen een breed spectrum van bacteriën, waaronder MRSA,
MRSE en VRE7,*
• Vernietigt in vitro effectief biofilm8
• Maakt het mogelijk het verband pijnvrij te verwijderen9
• Effectieve bescherming van het nieuw gevormde weefsel en
minimaliseert het loslaten van fibers10

™

ACTISORB™ SILVER 220

Actief koolstofverband met zilver
• Vangt en houdt de geur vast in het
verband11
• Bindt bacteriën en toxines die van invloed
zijn op het genezingsproces11
• Het zilver doodt de bacteriën in het
verband12

• Het verband blijft intact, ook als het nat is

* Aangetoond in vitro
Referenties:
1. Sibbald RG., et al. Iodine made easy. Wounds International 2011;2(2). 2. Vowden P and Cooper RA. An integrated approach to managing wound infection. Position Document: Management of wound infection. European Wound Management Association (EWMA). 2006; London, United
Kingdom. 3. Balmforth V. Inadine Povidone iodine non adherent dressing as a treatment for superficial wounds infected with Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Case Study, 1996. 4. Langley SRN. Inadine wound dressings speed healing, reduce patient discomfort and cuts costs
by almost 40%. Burns. 1989; Vol.15. 5. Han KH, et al. Management of partial skin thickness burn wounds with Inadine dressings. Burns. 1989;15(6):399-402. 6. Campbell N., Campbell D., et al. Evaluation of a non-adherent, povidone–iodine dressing in a case series of chronic wounds.
Journal of Wound Care. 2013;22(8):401-2,404-6. 7. Clark R., Bradbury S. Silvercel Non-Adherent made easy. Wounds International Vol. 1(5) 2010. 8. McInroy L, et al. Effect of a new non-adherent absorbent silver antimicrobial dressing on biofilm formation (in vitro). Poster presented at:
Wounds UK Annual Conference; November 10-12, 2009; Harrogate, United Kingdom. 9. Gray, D. . Silvercel Non-Adherent dressing: taking the pain out of antimicrobial use. Wounds UK. 2009; Vol 5(4). 10. Hart J, Bell A. Evaluation of two absorbent silver dressings in a porcine partial
thickness excisional wound model. Presented at: Wounds UK Annual Conference; November 10-12, 2009; Harrogate, United Kingdom. 11. Nisbet L., et al. The benefits of activated charcoal cloth with silver on odour control and bacterial endotoxin binding. Poster presented at: Wounds
UK Annual Conference; November 14-16, 2011; Harrogate, United Kingdom.
12. Rennison, et al. Antimicrobial efficacy of silver impregnated activated charcoal wound dressing. Poster presented at: ETRS; September 21-23, 2003; Amsterdam, NL.
NB: Er kunnen specifieke indicaties, contra- indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie van toepassing zijn voor producten van Systagenix, Crawford en KCI (Acelity companies). Raadpleeg een zorgverlener en gebruiksinstructies voorafgaand
aan
gebruik. Deze informatie is bestemd voor zorgprofessionals.
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