
 

Start with
HydroClean® plus

After 6 Weeks
Transition to HydroTac®

After 13 Weeks
Full wound closure

Hydro-responsief wondverband (HRWDTM) met 
spoel-absorptie-mechanisme voor effectieve 
preparatie van het wondbed [1, 4, 6, 8]

Hydro-responsief wondverband (HRWDTM) met 
AquaClear-geltechnologie om sluiting van de 
wond te bespoedigen [6, 7]

Stap 1: HydroClean®plus Stap 2: HydroTac® 

Begin van de therapie
9-2-15**

Volledige granulatie
23-3-15**

Herepithelisatie
11-5-15**

Gestart met
HydroClean® plus

Na 6 weken overgestapt  
op HydroTac®

Na 13 weken is de  
wond volledig gesloten

Van reiniging tot aan volledige sluiting van de wond met slechts 
twee innovatieve hydro-responsieve wondverbanden (HRWDTM)

Begin van de therapie Overstap naar ander product Wondgenezing

EpithelisatieGranulatieReiniging 

HydroTac®

HydroClean® plus
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 ** Casusbeschrijving, 2015, beschikbare gegevens

Informatie voor patiënten en professionele 
zorgverleners
In deze handleiding worden de verschillende genezingsstappen toegelicht in het ka-
der van een hydro-responsieve wondbehandeling met behulp van HydroTherapy, 
om u tijdens het genezingsproces van uw patiënt een leidraad te bieden.*

Verband: HydroClean® plus Fixatie: Peha-Haft® of Hydrofilm®

Necrotisch en gedevitaliseerd weefsel wordt behoedzaam losgeweekt 
en via een autolyse verwijderd.[1-3] De patiënt ziet een schone wond 
met duidelijke wondranden.

De huid en de wondranden worden gereinigd met behulp van het 
spoel-absorptie-mechanisme.[1, 4, 5] Door de Ringer-vloeistof nemen de 
wondranden en het gebied rond de wond tijdelijk een vale, witte keur 
aan, een verschijnsel dat hyperhydratie wordt genoemd. Dit verdwijnt 
binnen enkele minuten.

Stimulatie en vorming van granulatieweefsel.[1, 4] Deze fase van het 
genezingsproces wordt gekenmerkt door verhoogde gevoeligheid van 
het wondgebied en schoon rood weefsel in het wondbed.

Het is mogelijk dat de opnieuw geactiveerde wond vers exsudaat 
produceert en er bloedvaten worden gevormd. De patiënt zal op-
merken dat het wondvocht rood en transparant wordt.
 

Het stagnerende 
genezingsproces 

wordt opnieuw 
geactiveerd

Verband: HydroClean® plus Fixatie: Peha-Haft® 

Zodra zich gezond granulatieweefsel heeft ontwikkeld in de wond en  
het exsudatieniveau matig tot gering geworden is, vindt de overstap  
op HydroTac® plaats om de epithelisatie een extra boost te geven door 
middel van de AquaClear-geltechnologie [6, 7]  
Begin van de epithelisatie

Wondgenezingsproces bij  
gebruik van HydroClean® plus

Wondgenezingsproces  
bij gebruik van HydroTac®

Wondsluiting/ 
epithelisatie

* Elke keer als het verband wordt verschoond, moet de wond opnieuw worden beoordeeld.
 Neem voor meer informatie contact op met uw HARTMANN-vertegenwoordiger.
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