NIEUW

HydroTac® het hydroactieve wondverband.
Houdt droge wonden vochtig en exsuderende
wonden voldoende droog.

Wondbehandeling

Houdt exsuderende wonden voldoende droog.
HydroTac® – gemakkelijk, hygiënisch, effectief.
Exsuderende wonden vragen om aandacht …
Voor een goede genezing van chronische wonden moeten celbestanddelen en necrotisch weefsel worden verwijderd.
Na de reinigingsfase kunnen er echter bij de wondgenezing ook complicaties optreden. Vooral dan is een goede wondverzorging noodzakelijk. Overtollig wondexsudaat kan de granulatie verstoren, terwijl een opeenhoping van exsudaat de
kans op wondinfectie vergroot. Toch zijn sterk absorberende schuimverbanden niet altijd de beste optie. Deze kunnen de
wond namelijk uitdrogen. Bovendien houden ze in deze fase de wondomgeving vaak onvoldoende vochtig, hetgeen kan
leiden tot een lange en arbeidsintensieve behandeling. Gebruik daarom een wondverband dat voldoende absorbeert en
de wond vochtig houdt.

… en HydroTac®.
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HydroTac® is een nieuw soort schuimverband met een hydrogelcoating aan de wondzijde. Deze netvormige structuur
absorbeert overtollig exsudaat snel en effectief zonder de wond uit te drogen. Dit proces wordt ondersteund door de
waterdichte en bacteriewerende folie aan de achterzijde. Deze folie zorgt voor een flexibele doorlating van waterdamp, zodat de absorptie van exsudaat door het verband zich aanpast aan de conditie van de wond.
Bovendien vormt de folie een effectieve bescherming tegen bacteriën, voor een optimale hygiëne. Ook is het wondverband dankzij de licht hechtende gellaag gemakkelijk op de huid te fixeren – deze “Initial Tack” maakt HydroTac®
bijzonder gebruiksvriendelijk.

Sterk absorberend.
Het sterk absorberende schuimverband
neemt overtollig exsudaat snel op en
houdt het veilig vast.

Veilig.

Snel.
HydroTac® is gemakkelijk en hygiënisch aan te
brengen op de wond. De “Initial Tack” fixeert
het verband meteen goed.

De achterzijde van het verband is voorzien van een
waterdichte en bacteriewerende laag. Dit biedt bescherming en veiligheid voor patiënt en gebruiker.
Bovendien zorgt de folie voor een flexibele doorlating
van waterdamp, zodat de absorptie van exsudaat
door het verband zich aanpast aan de conditie van
de wond.

Bij meer absorptie van
exsudaat komt er meer
waterdamp vrij.

Bij minder absorptie van
exsudaat komt er minder
waterdamp vrij.

Houdt droge wonden voldoende vochtig.
HydroTac® – pijnloos, veelzijdig, hydroactief.
Droge wonden vragen om tijd …
Cellen in het wondgebied moeten voldoende vochtig worden gehouden, zodat granulatie en epithelisatie onder
optimale omstandigheden kan plaatsvinden. Bij droge wonden werken cellen minder goed. Hierdoor kan het wondgenezingsproces vertragen of zelfs verstoord raken. Om dit te voorkomen en de wondomgeving vochtig te houden is
een vochtinbrengend (hydroactief) verband nodig.
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… en HydroTac®.
HydroTac® houdt relatief droge wonden vochtig dankzij de innovatieve AquaClear-technologie: Op de wondzijde
van het verband is een gel aangebracht die indien nodig vocht afgeeft aan de wond. Zo werkt het hydroactieve
wondverband effectief tegen het uitdrogen van de wond. De vochtige gellaag voorkomt verkleving van het verband aan de wond, zodat het verwisselen van het verband doorgaans pijnloos is. HydroTac® is dan ook geschikt
voor patiënten met een verhoogde pijngevoeligheid.

Afgifte.
Dankzij de AquaClear-technologie geeft de
hydroactieve gel vocht af aan droge wonden. Zo wordt tijdens het genezingsproces
een vochtige wondomgeving gecreëerd en
op peil gehouden.

Verwijderen.
Door de vochtige gellaag plakt het verband
niet aan de wond. Daardoor is HydroTac®
vrijwel pijnloos te verwijderen.

Keuze.
Naast de standaardvariant is HydroTac® ook
verkrijgbaar met een plakrand. Deze rand bestaat
uit een zeer dun laagje lijm met een uitstekende
hechting voor een hoog draagcomfort.:
HydroTac® Comfort.

Houdt de wondomgeving in balans.
HydroTac® – voor een effectieve en huidvriendelijke
wondgenezing.
Voordelen van HydroTac® voor een effectieve wondgenezing.
HydroTac® is de juiste keuze voor een effectieve wondgenezing. Het maakt immers niet uit of er sprake is van een
relatief droge of een exsuderende wond. Het nieuwe hydroactieve wondverband van HARTMANN past zich aan,
aan de specifieke behoeften van de wond en zorgt voor een vochtige wondomgeving. HydroTac® voorkomt zo het
gebruik van verkeerd verband na het reinigen van de wond. Het absorberende schuim verwijdert overtollig exsudaat
snel, terwijl de hydrogel droge wonden voldoende vochtig houdt. De AquaClear-technologie creëert een vochtige
wondomgeving en houdt deze in stand. Bovendien worden de wondranden beschermd om maceratie van de huid te
voorkomen.

Uw voordelen in het kort:
Praktisch:
		

• Gemakkelijk en hygiënisch aan te brengen dankzij “Initial Tack”.
• Geschikt voor relatief droge en exsuderende wonden.

Effectieve genezing:	• Houdt de vochtige wondomgeving op peil dankzij de AquaClear-technologie.
		
• Absorbeert goed en voorkomt maceratie, dus zeer huidvriendelijk.
Comfort:
		

• Hoog draagcomfort dankzij het flexibele zachte schuim en de dunne hechtlaag.
• Vrijwel pijnloos te verwijderen, omdat de gel verkleving van het verband aan de wond tot een minimum beperkt.

Voordelig:	• Het verband blijft lang genoeg op de wond om tijd en kosten te besparen.
• Tal van toepassingsmogelijkheden en veilig in gebruik.

Vochtinbrengende hydrogel.
De netvormige hydrogel op de wondzijde van het verband
zorgt ervoor dat relatief droge wonden vochtig blijven.

Ondoordringbaar voor bacteriën,
doordringbaar voor waterdamp.

Sterk absorberend schuim.
Het hydrofiele schuim van polyurethaan
neemt overtollig exsudaat effectief op en
houdt het vast.

De bovenlaag van polyurethaan vormt een betrouwbare
bescherming tegen bacteriën en water. Dankzij de flexibele doorlating van waterdamp wordt de absorptie van
exsudaat door het verband aangepast aan de conditie
van de wond.

Omschrijving

Maat

Artikelnummer

Prijseenheid

HydroTac®
Steriel

6 cm rond
6 cm rond
10 x 10 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm

685 848
685 849
685 831
685 832
685 833
685 844

Doos à 3
Doos à 10
Doos à 3
Doos à 10
Doos à 3
Doos à 3

HydroTac® comfort
Steriel

8 x 8 cm
12.5 x 12.5 cm
12.5 x 12.5 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm

685 810
685 814
685 815
685 820
685 822

Doos à 10
Doos à 3
Doos à 10
Doos à 3
Doos à 3
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Meer weten over HARTMANN?
Op onze site: www.paulhartmann.nl
vindt u alle informatie.

PAUL HARTMANN B.V.
Postbus 26
6500 AA Nijmegen
T 024 372 36 10
F 024 377 82 84
E algemeen@nl.hartmann.info

