
PolyMem Quadrafoam Wondverband (Hospithera)

  

Eigenschappen

  

Behoort tot een  innovatieve klasse van soepele wondverzorgende verbanden genaamd
Quadrafoam.  Deze verbanden reinigen, vullen, absorberen en bevochtigen de wonden effectief
 tijdens het genezingsproces.

  

Werking

    
    -  Reinigt: bevat een mild, niet-toxisch reinigingsmiddel dat wordt  geactiveerd door vocht en
dat geleidelijk wordt afgegeven in  het wondbed.   
    -  Vult: zet geleidelijk uit om de wond te vullen en  zich aan de wondcontouren aan te
passen.   
    -  Absorbeert: kan tot 10x zijn eigen gewicht absorberen aan  wondvocht.  
    -  Bevochtigt: houdt het wondbed vochtig , brengt  het getraumatiseerde weefsel tot rust en
voorkomt  verkleving van het verband.   

  

Indicaties

  

Geschikt voor bijna alle  wonden, dus ook voor gespecialiseerde en gecompliceerde wonden,
zoals ulcera,  skin grafts en skin tears.

  

Gebruiksaanwijzing

  

Eerste  applicatie:

    
    1. Reinig de wond  volgens uw gebruikelijke protocol.   
    2. Breng het  PolyMem verband aan met de bedrukte zijde aan de bovenkant.   
    3. Verwissel het  verband wanneer het voor 75% verzadigd is: dit is door het verband heen
te  zien.   
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Verbandwissel:

    
    1. Verwijder het  oude verband: tijdens de verbandwissel is het NIET nodig de wond te
spoelen, ter  voorkoming van verstoring van het genezingsproces.   
    2. Breng een  nieuw PolyMem verband aan.   

  

Verpakking

  

Niet-klevend

    
    -  7,5cm x 7,5cm             15 stuks/doos    ref  5033  
    -  10cm x 10cm               15 stuks/doos    ref  5044  
    -  16,5cm x 19cm            15 stuks/doos    ref  5077  
    -  Rol: 10cm x 61cm          4 stuks/doos    ref  5244  

  

Klevend

    
    -  5cm x 5cm polyurethaan kleeflaag          20 stuks/doos    ref  7203  
    -  10cm x 12cm non-woven kleeflaag         15  stuks/doos    ref 7405  
    -  15cm x 15cm  non-woven kleeflaag         15 stuks/doos    ref 7606  

  

PolyMem Wic Cavity Filler

    
    -  7,5cm x 7,5cm  10 stuks/doos    ref 5733  
    -  7,5cm  x 30,5cm 12 stuks/doos    ref 5712  

  

PolyMem MAX (60% dikker, 60% meer  absorptievermogen)

    
    -  11,5cm x 11,5cm                      10 stuks/doos    ref  5045  
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PolyMem zilververbanden

    
    -  10cm x 10cm niet klevend                      15  stuks/doos    ref 1044  
    -  16,5cm x 19cm  niet klevend                   15 stuks/doos    ref 1077  
    -  7,5cm  x 7,5cm wic cavity filler                 10 stuks/doos     ref 1333  
    -  15cm x 15cm non-woven kleeflaag          15  stuks/doos    ref 1766  

  

PolyMem Quadrafoam SHAPES anatomische vormen voor stuit en  hiel

  

PolyMem wordt verkocht door Hospithera
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