De allereerste hybride
siliconen-acryl folie
voor gebruik met de
3M™ V.A.C.® Therapy

Introductie van
Een innovatieve mix die de volgende
stap in genezing ondersteunt

Ondersteunt de wondgenezing van uw patiënten die behandeld worden met
3M V.A.C. Therapy door de voordelen van zowel acryl kleefmiddel als zachte siliconen
3M™ V.A.C. Dermatac™ folie benut de specifieke combinatie van acryl en siliconen optimaal voor een ideale balans
• Acryl (in de cirkels) biedt een goede afdichting om wonden te beschermen op verschillende
anatomische plaatsen
• Siliconen (buiten de cirkels) zorgen ervoor dat de folie te herpositioneren en op een zachte manier
te verwijderen is

De mogelijkheid om V.A.C. Dermatac folie eenvoudig
te herpositioneren bespaart de behandelaar aanzienlijk
veel tijd en vermindert de hoeveelheid verspilde folie.
– Dr. Ralph J. Napolitano, Jr.,
DPM, CWSP, FACFAS, OrthoNeuro, Columbus, Ohio
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Gemakkelijk aan
te brengen
past zich aan de
verschillende anatomische
gebieden aan en kan
worden geherpositioneerd

Behandelaars die 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie hebben
gebruikt tijdens een casestudy met 5 patiënten, hebben
opgemerkt dat de hybride folie eenvoudig te plaatsen
en aan te passen is bij het eerste aanbrengen, waardoor
het wisselen van wondverbanden wordt vergemakkelijkt.1

Vormt zich naar de wond
•
•

Past zich aan het lichaam aan en biedt een goede afdichting,
zelfs op ongelijkmatige plaatsen
Past zich aan de verschillende anatomische gebieden aan
en kan tijdens het eerste aanbrengen worden geherpositioneerd

Bespaart behandelaars tijd
•

Minder training omdat de folie
eenvoudiger is aan te brengen

Vermindering van

33%

van de benodigde tijd voor het
aanbrengen van wondverband
vergeleken met standaard
3M™ V.A.C.® folie2,3

Gebruiksvriendelijk te hanteren voor minder afval
•
•

Eenvoudig los te maken wanneer de folie aan handschoenen
of aan zichzelf kleeft
Eenvoudig verwijderen van plooien en eenvoudig te herpositioneren
tijdens het aanbrengen van wondverband zonder kleefkracht te verliezen

75%

van de behandelaars (18/24)4

constateerden dat er met V.A.C. Dermatac folie…
• MINDER folie nodig was bij verbandwissels
• MINDER behoefte was om extra bij te plakken
• GEEN behoefte was aan aanvullende producten
om een goede afdichting te verkrijgen
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Sluit af voor goede genezing
zorgt voor een zeer
doeltreffende afdichting
voor bescherming van
de wond

Met 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie kunt
u vertrouwen op een sterke en effectieve
afdichting, voor een optimale ondersteuning
bij de genezing.

Een afdichting waar u op kunt vertrouwen
•

Helpt de huid rondom de wond te beschermen

•

Fungeert als barrière tegen verontreiniging van buitenaf

In een gesimuleerd wondmodel (n=5) werd bij V.A.C. Dermatac folie met een 3M™ V.A.C.® behandeling de afdichting bij 100% (5/5)
van de voorbeelden behouden in vergelijking met Mölnlycke’s Avance® folie met Safetac® technologie waarbij in 80% (4/5) van de
voorbeelden de afdichting niet werd behouden.

De afdichting werd behouden in een gesimuleerd wondmodel (n-5)5

V.A.C. Dermatac
folie

Andere folie op
basis van siliconen

100%

20%

Een testopstelling voor de beoordeling van V.A.C. Dermatac folie en Mölnlycke’s Avance® folie met Safetac® technologie (n = 30) waarbij de
hechtingseigenschappen onder zowel natte als droge omstandigheden werden vergeleken.

V.A.C. Dermatac
folie

Andere folie op
basis van siliconen

Toonden uitstekende hechting onder droge omstandigheden (n=30)6

Ja (91,8%)

Nee (1,3%)

Toonden uitstekende hechting onder natte omstandigheden (n=30)6

Ja (83,7%)

Nee (0%)

Vertrouw op een folie die 72 uur kan blijven zitten
•

Zorgt voor een vochtige omgeving voor wondgenezing waardoor het genezingsproces wordt bevorderd

Geïnfecteerde wonden moeten zeer goed worden gecontroleerd en de wondverbanden moeten wellicht vaker worden verwisseld
dan de wondverbanden van wonden die niet geïnfecteerd zijn. Dit is mede afhankelijk van factoren zoals de status van de wond
en de behandelingsdoelen.
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Verwijderen op een
vriendelijke manier
huidvriendelijke
verwijdering voor een
optimale genezing en
comfort voor de patiënt

De resultaten van een casestudy met 5 patiënten tonen aan dat het
gebruik van 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie de ervaring van de patiënt
bij toepassing van NPWT kan verbeteren door de pijn tijdens het
verwijderen van de folie te verminderen en door te helpen irritatie
van de huid rondom de wond te beperken.7

Het genezingsproces ondersteunen
•

Zacht voor de huid en biedt bescherming van de huid rondom de wond

•

In een studie bij 2 varkens werden oppervlakkige wonden op het dorsum gecreëerd en behandeld met
V.A.C. Dermatac folie als onderdeel van het 3M™ V.A.C.® Therapy systeem waarbij de wonden gedurende
5 dagen werden behandeld. Aan het einde van de studie vertoonden de wonden tekenen van re-epithelisatie
met of zonder wisseling van het wondverband op dag 3 (n=3 per groep, 4 groepen in totaal, 24 wonden)

•

Wonden behandeld met V.A.C. Dermatac folie vertoonden tekenen van re-epithelisatie8

Comfort van de patiënt verbeteren
•

100% (n=17) van de patiënten gaven aan dat het verwijderen van V.A.C. Dermatac folie pijnloos was9

V.A.C. Dermatac folie is in Chili bij 17 patiënten gedurende 2 werken toegepast, waarbij de wondverbanden elke 48 tot 72 uur werden
verwisseld. Bij het wisselen van het wondverband werd de patiënt gevraagd hoe het verwijderen van V.A.C. Dermatac folie voelde.

•

Uit een retrospectieve beoordeling van 46 wisselingen van wondverband, waarbij de patiënt werd gevraagd naar
de beoordeling van pijn bij het wisselen van het wondverband, bleek dat patiënten (n=27) een gemiddeld lagere
pijnscore (2,23 ± 2,0) hadden gemeld in vergelijking met een eerder vergelijkend onderzoek waarbij een gemiddelde
score van 6,5 werd aangegeven bij toepassing van traditionele folie en foam (Fraccalvieri 2011)10,11
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3M Dermatac folie biedt innovatieve voordelen waar zowel behandelaars
als patiënten van kunnen profiteren.
Gemakkelijk aan te brengen: past zich aan de verschillende anatomische gebieden aan en kan tijdens
het eerste aanbrengen worden geherpositioneerd
Sluit af voor goede genezing zorgt voor een zeer doeltreffende afdichting voor negatieve druk
Verwijderen op een vriendelijke manier: huidvriendelijke verwijdering voor een optimale
genezing en comfort voor de patiënt

Product

Artikelnummer Bestelinformatie

3M™ V.A.C. Dermatac™ folie

DTAC10LDP

Doos met 10 stuks

3M V.A.C. Dermatac folie en
V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - small

DTGF10PKS

Doos met 10 stuks - 1x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket

3M™ V.A.C. Dermatac ™ folie en
V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - small

DTGF05PKS

Doos met 5 stuks - 1x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket

3M™ V.A.C. Dermatac ™ folie en
V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - medium

DTGF10PKM

Doos met 10 stuks - 1x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket

3M™ V.A.C. Dermatac ™ folie en
V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - medium

DTGF05PKM

Doos met 5 stuks - 1x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket

3M™ V.A.C. Dermatac™ folie en
V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - large

DTGF10PKL

Doos met 10 stuks - 2x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket

3M™ V.A.C. Dermatac™ folie en
V.A.C.® Granufoam™ wondverbandpakket - large

DTGF05PKL

Doos met 5 stuks - 2x 3M™ V.A.C. Dermatac™ folie per pakket
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Neem voor meer informatie contact op met de
klantenservice van GD Medical;

customerservice@gdmedical.nl of customerservice@gdmedical.be

Distributed by:
GD Medical
Hastelweg 224
NL- 5652 CL Eindhoven
www.gdmedical.nl

Zoals met elke casestudy mogen de resultaten en uitkomsten niet worden beschouwd als garantie voor
soortgelijke resultaten. De individuele resultaten kunnen verschillen van persoon tot persoon, afhankelijk
van de omstandigheden en de toestand van de patiënt.
OPMERKING: Voor deze producten en behandelingen bestaan specifieke indicaties, contra-indicaties,
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. Raadpleeg een behandelaar en de
gebruiksaanwijzing van het product voorafgaand aan de toepassing van het product. Dit materiaal is
bedoeld voor zorgverleners.
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