
Flaminal Hydro (Flenpharma)

  

Omschrijving 

  

Een hydroactieve colloid gel op basis van alginaten en een  antimicrobieel enzymesysteem
(gluxoseoxidase en lactoperoxidase),  bevordert het herstel van  een wond

    
    -  houdt de wond  vochtig  
    -  zorgt voor een voortdurende  wondreiniging  
    -  antimicrobiële bescherming  
    -  veilig voor  huidcellen  
    -  hypoallergeen  

  

De  vijf belangrijkste eigenschappen om een wond goed te doen  genezen.

  

Indicaties

  

Voor  licht exsuderende wonden
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    -  Beenulcera  
    -  Doorligwonden  
    -  Diabetische voet  
    -  Brandwonden 2de graads (diep, oppervlakkig)  
    -  Complexe schaafwonden  
    -  Postoperatieve wonden  
    -  Dermatochirurgie  

  

Gebruiksaanwijzing

Verband aanbrengen en vervangen is  gemakkelijk en pijnloos. U doet het als volgt:

    
    1. Eerst de wond reinigen en spoelen (bvb.  met Flamirins)  
    2. Voorzichtig  droogdeppen  
    3. Wondbodem volledig bedekken met de gel  
    4. U fixeert  met een eindverband afhankelijk van de aard van de  wond  

  

-    droge wond: transparante film (polyurethaan) of  vetverband met windel
 -    weinig exsudaat: non-woven gaaskompres met windel of  hechtpleister
 -    meer exsudaat: absorberend niet klevend kompres met  windel of hechtpleister

  

Bijzondere wonden

    
    -  Ulcus cruris (beenzweer):  u brengt   aan in een laag van 5 mm. U fixeert met een niet
klevend verband.  Kleefstoffen geven vaak  allergie, vooral bij ulcus cruris patienten. Bevestig
het verband met een windel  of hypoallergische hechtpleister.   
    -  Ondermijnde wonden: plaats  steriele gaastampons in de holtes als steun, gebruik een
voldoende hoeveelheid   in de holtes.   
    -  Fistels en smalle diepe  wondholtes: injecteer  voorzichtig in de holte met een spuit of
canule.   
    -  Sterk exsuderende wonden:  breng een dikke laag aan.   
    -  Hielzweren: breng  aan en  bedek met een verbandgaas in de vorm van een V.   

  

Aandachtspunten*
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    -  Het verband dagelijks controleren. Indien er lekken zijn of onvoldoende gel,  vervangen en
een nieuw verband aanleggen.   
    -  Indien droge, witte alginaatschilfers op de wondrand verschijnen, laat u deze. Ze
beschermen de wondrand waardoor de wond sneller sluit.   
    -  Indien droge, witte alginaatschilfers in de wond verschijnen, is de wond te droog voor
FlaminalÒ; gebruik  Hydro.   
    -  Het verband met  kan ter plaatse blijven zolang de gelstructuur intact is (1 à 4 dagen,
afhankelijk van de mate van exsudaat).   
    -  In de beginfase van de behandeling kan de wond groter lijken. Dit is een normaal gevolg
van de reinigingsfase van de wondgenezing waarbij het dood weefsel wordt verwijderd.   
    -  Aangezien alginaten natuurlijke producten zijn, kan de kleur lichtjes veranderen.  De
kleurverandering heeft geen invloed op de kwaliteit.   
    -  Bij bepaalde wonden kan een aanvullende behandeling gewenst zijn.  
    -  Kan onder toezicht van een arts bij geïnfecteerde wonden worden gebruikt.  
    -  Alginaten hebben een weëe geur die geen invloed heeft op de wondheling.  Indien echter
de geur plots meer uitgesproken wordt, raadpleeg een arts.   
    -  Mag niet worden gebruikt voor de behandeling van 3de graadswonden en bij patienten
met een gekende allergie voor één of meerdere bestanddelen.   
    -  Mag niet op de oogleden of in de ogen worden aangebracht.  Indien dit toch gebeurt, dient
u de ogen goed te spoelen met stromend water.   

  

Verpakkingsvormen

  
    
    -  Tube  10 g – CNK 2501-039  
    -  Tube  30 g – CNK 2501-021  
    -  Tube  50 g – CNK 2501-013  
    -  Pot  500 g  - CNK 2501-005   

    

Flaminal Hydro wordt verkocht door  Flenpharma

  

klik hier voor een  snelkoppeling naar de fabrikant 
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http://www.flenpharma.com/

