
Wij adviseren u om voor gebruik de gebruiksinstructies te raadplegen.
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INADINE™ in
10 feiten
1      INADINE™ is geïndiceerd voor deze 

onderstaande wonden
• Ulceratieve wonden
• Diabetische ulcera
• Hechtingen
• Huid - en ander trauma
• Brandwonden 

2       INADINE™ is effectief
      Het heeft een brede activiteit in het antimicrobieel 

spectrum, zelfs tegen MRSA1.

3        INADINE™ is veilig wanneer op de voorgeschreven 
manier gebruikt

   Ja, INADINE™ is geschikt voor gebruik bij volwassenen en 
kinderen, maar moet onder medische supervisie worden 
toegepast bij pasgeboren baby’s en kinderen jonger dan 
6 maanden.

4       INADINE™ bevat 10% povidonjodium 
(<1% vrij jodium)

     Hoeveelheden worden gewoonlijk gecontroleerd en 
geëlimineerd door patiënten met een normale 
schildklier functie. 

5       INADINE™ kan worden gebruikt bij patiënten met 
schildklierproblemen

      INADINE™ moet onder medische supervisie worden 
gebruikt bij patiënten met aandoeningen van 
de schildklier. Patiënten die worden behandeld 
met thyroxine T3 en T4 niveaus moeten worden 
gecontroleerd en elke verandering is een indicatie om 
het productgebruik te stoppen.

INADINE
(PVP-I) NON ADHERENT DRESSING

™

6   INADINE™ kan worden gebruikt bij patiënten
met diabetes

  INADINE™ is niet gecontraïndiceerd voor patiënten 
met diabetes. 

7   INADINE™ kan profylactisch worden gebruikt
      Sommige producten met jodium geven aan dat het 

gebruik hiervan tot een maximale duur van 3 maanden 
beperkt moet worden. Echter bevatten die producten 
een significant grotere hoeveelheid vrij jodium, welke 
mogelijk systemisch opgenomen kan worden. Er moet 
medische supervisie zijn wanneer INADINE™ langer dan 
1 week wordt gebruikt. Echter is er geen strikte limiet 
voor de duur van het gebruik van INADINE™ wanneer 
toegepast onder medische supervisie. Wij adviseren dat 
er volgens protocol regelmatig evaluatie plaatsvindt van 
de wond en het gebruik van een wondverband. 

8   Het is bewezen dat INADINE™ de wondgenezing 
niet vertraagd

      In een breed gedragen onderzoek naar povidonjodium 
en wondgenezing, werd geconcludeerd dat producten 
met povidonjodium geen schadelijk effect hebben op 
de wondgenezing2.

9  Door INADINE™ ontstaat geen permanente 
 verkleuring

10  INADINE™ heeft een visuele indicator voor 
verband wisselen

      INADINE™ verandert van kleur van oranje naar wit door 
de voortdurende afgifte van povidonjodium. Zodra de 
kleur is veranderd naar wit, is het tijd het verband te 
verwisselen. 



VÓÓR AANBRENGEN

Raadpleeg de gebruiksinstructies. Kies een maat INADINE™ die iets groter is dan de wond. Bereid de wond voor volgens het 
desbetreffende wondbehandelingsprotocol. Zorg dat de huid rond de wond droog is. Neem het verband uit de doos.

GEBRUIKSRICHTLIJNEN
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Verband voorbereiden

1. Indien nodig kan INADINE™ op maat 
worden geknipt met een schone schaar 
of worden gevouwen.

2. Dit gaat het makkelijkst als één of beide 
afdekpapiertjes van INADINE™ nog niet 
zijn verwijderd.

1

Verband aanbrengen

2 1. Verwijder een van de afdekpapiertjes.

2. Neem het verband van het andere 
afdekpapiertje en plaats INADINE™

direct op de wond.

Secundair verband aanbrengen

3 1. Bedek INADINE™ met een secundair 

verband, bijvoorbeeld KERRAFOAM 
GENTLE BORDER™. Kies het secundaire 

verband op basis van de hoeveelheid 

exsudaat.

Tot slot kunt u een extra afdekking of 

retentie-/compressieverband 

aanbrengen.

Verband vervangen of verwijderen

4 1. Als de kleur van het INADINE™- verband 
vervaagt, is de antiseptische werkzaamheid 
afgenomen en moet het verband worden 
vervangen. Aan het begin van de behandeling 
of in geval van ernstig geïnfecteerde of sterk 
exsuderende wonden kan het tot tweemaal 
daags worden vervangen.

2. Verwijder het secundaire verband voorzichtig.

3. Het verwijderen van INADINE™ kan 
eenvoudiger worden gemaakt door 
voorzichtig aan twee diagonaal tegenover 
elkaar liggende hoeken van het verband te 
trekken.

Neem voor meer informatie over de 
voordelen van INADINE™ contact op met uw 
account manager of kijk op gdmedical.nl

INADINE™

Afmeting Verbanden per doos Product code

5cm x 5cm  25 P01481

9,5cm x 9,5cm 25 P01512

9,5cm x 9,5cm 10 P01491

Betrouwbaar 
efficiënt en 
niet-klevend 




