
HANDLEIDING VOOR SELECTIE VAN 
V.A.C. VERAFLO™ DRESSINGS

Deze handleiding kan worden gebruikt bij de besluitvorming over welk wondverband moet worden gebruikt in combinatie met V.A.C. VERAFLO™ Therapy

V.A.C. VERAFLO™

Dressings
V.A.C. VERAFLO™

Large Dressing
V.A.C. VERAFLO

CLEANSE™ Dressing
V.A.C. VERAFLO CLEANSE

CHOICE™ Dressing

Wondtypen

Wond
eigenschappen

Open wonden, waaronder wonden 
met oppervlakkige ondermijningen 
of tunnelgebieden waarvan het 
distale aspect zichtbaar is.

Grote open wonden, waaronder 
wonden met oppervlakkige 
ondermijningen of tunnelgebieden 
waarvan het distale aspect zichtbaar 
is.

Wondholten of wonden met 
complexe vormen

Wonden met dik, fibrineus 
exsudaat, dood weefsel, infectieus 
materiaal en andere bioburden van 
de wond.

Hoofddoel(en) 
van de therapie

• Bij gebruik in combinatie met V.A.C.
VERAFLO™ Therapy: bevorderen
van de verwijdering van infectieus
materiaal en andere bioburden van
de wond.

• Vorming van robuust
granulatieweefsel.

• Bij gebruik in combinatie met V.A.C.
VERAFLO™ Therapy: bevorderen
van de verwijdering van infectieus
materiaal en andere bioburden van
de wond.

• Vorming van robuust
granulatieweefsel in grote wonden.

• Bij gebruik in combinatie met V.A.C.
VERAFLO™ Therapy: initiëren van
actieve therapie en bevorderen
van de verwijdering van infectieus
materiaal en andere bioburden van
de wond.

• Gemakkelijk toe te passen in tunnels
en ondermijningen.

• Bij gebruik in combinatie met V.A.C.
VERAFLO™ Therapy: initiëren van
actieve therapie en bevorderen
van de verwijdering van infectieus
materiaal, zoals dik, fibrineus
exsudaat, dood weefsel en andere
bioburden van de wond.

• Afhankelijk van de klinische
beoordeling, kan deze combinatie
worden overwogen wanneer
chirurgisch debridement niet mogelijk
of ongeschikt is.



V.A.C. VERAFLO™

Dressings
V.A.C. VERAFLO™

Large Dressing
V.A.C. VERAFLO
CLEANSE™ Dressing

V.A.C. VERAFLO CLEANSE
CHOICE™ Dressing

Vorm Spiraalvormige foam Foamblok, vooraf gesplitst in twee lagen Buisvormig Foamblok, vooraf gesplitst in drie lagen

Gebruiks-
kenmerken

Gemakkelijke toepassing:
• Zonder schaar op maat maken
• Vooraf uitgesneden gebied voor

aanbrengen van pad bij gebruik voor
overbrugging

• Aanbrengen van één pad

Gemakkelijke toepassing:
• Ideaal voor grote oppervlakken met

oppervlakkige wonddiepte
• Geleverd bij de V.A.C. VERAT.R.A.C.

DUO™ Tube set voor afdekking van
grote oppervlakken

Flexibele toepassing:
• Ideaal voor wonden met

complexe vormen (bijv. tunnels,
ondermijningen en circumferentiële
toepassingen)

• Aanbrengen van één pad

Gemakkelijke toepassing met flexibiliteit:
• Dunne lagen voor betere

conformeerbaarheid
• Meerdere lagen bieden

toepassingsmogelijkheden voor
wonden van wisselende diepte

• Ideaal voor vuile wonden die actief
moeten worden behandeld

• Aanbrengen van één pad

Kenmerken 
dressing

Small: 7,7 x 11,2 x 1,75cm per stuk (2 
spiraalvormige stukken)
• Afgewikkeld is elk stuk 24cm

• Elk stuk is een brug van 18cm

Medium: 14,7 x 17,4 x 1,75cm per stuk 
(2 spiraalvormige stukken)

• Afgewikkeld is elk stuk 80cm

• Elk stuk is een brug van 74cm

25,0 x 15,0 x 1,6cm per stuk
(ovaal - 2 stukken)

Elk stuk is 1 opgerolde spiraal
(spiraal 61cm; diameter 3,2cm)

18,0cm x 12,5cm x wisselende dikte 
(0,8cm – 3,2cm)

3 lagen
Afdeklaag van 1,6cm

Afdeklaag van 0,8cm

Contactlaag van 0,8cm
(ronde gaten van 1,0cm; tussenruimte 
van 0,5cm)

LET OP: Er bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie voor producten en behandelingen van KCI. Raadpleeg een arts en de 
gebruiksaanwijzing vóór toepassing van het product. Dit materiaal is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg.
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V.A.C. VERAFLO™ DRESSING SELECTION GUIDE


