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Cosmopor® E 
Zelfhechtend absorberend verband

Voor het verzorgen van postoperatieve wonden is een verband nodig dat strak 
op de wond ligt, maar tevens lucht en vocht doorlaat en de huid laat ademen, 
zoals Cosmopor® E. Het zelfhechtende verband absorbeert wondexsudaat en 
biedt tegelijkertijd bescherming tegen contaminatie van buitenaf. Het verband is 
ook leverbaar in een niet-steriele versie: de Cosmopor®-strip, een kant-en-klare 
pleister in dezelfde kwaliteit, geleverd in een doos met 10 stuks. Geschikt voor 
lichte verwondingen waarvoor geen steriel verband vereist is.

Eigenschappen
Cosmopor® E biedt dankzij het zachte oppervlak optimaal draagcomfort. Het 
product is lucht- en vochtdoorlatend, zodat de huid normaal kan functioneren. 
De synthetische lijm houdt het verband veilig op zijn plaats. De afgeronde hoeken 
van het product voorkomen dat de randen opkrullen en loslaten. De kleefranden 
van Cosmopor® E sluiten stevig rond de wond.

Materiaal
Non-woven polyester met een wondkussen van viscose. Het wondkussen heeft 
een omhulsel van polyethyleengaas, zodat het niet vasthecht aan de wond. De 
kleefranden zijn geprepareerd met een kleefmassa op synthetische basis zonder 
colofonium. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, steriel. 
Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie en aanbrenging
Voor het verzorgen van postoperatieve wonden of ter bescherming van lichte 
verwondingen. Contra-indicaties: niet bekend.

Instructies voor het aanbrengen
De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van het verband.

Omschrijving Wondkussen Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Cosmopor® E 
Steriel
afzonderlijk verpakt

7,2 x 5 cm 4 x 2,5 cm 900 870 50 stuks 20 x 50 stuks 1642594

10 x 6 cm 6,5 x 2,5 cm 900 871 25 stuks 27 x 25 stuks 1642602

15 x 6 cm 900 872 25 stuks 18 x 25 stuks 1642610

10 x 8 cm 6,5 x 3,8 cm 900 873 25 stuks 22 x 25 stuks 1642628

15 x 8 cm 11 x 3,8 cm 900 874 25 stuks 14 x 25 stuks 1642636

20 x 8 cm 16 x 3,8 cm 900 875 25 stuks 12 x 25 stuks 1642644

20 x 10 cm 16 x 5,5 cm 900 876 25 stuks 12 x 25 stuks 1642651

25 x 10 cm 20,5 x 5,5 cm 900 877 25 stuks 8 x 25 stuks 1642669

35 x 10 cm 30,5 x 5,5 cm 900 878 25 stuks 8 x 25 stuks 1642677

10 x 8 cm 900 893 10 stuks 20 x 10 stuks 1754225

15 x 9 cm 900 899 10 stuks 20 x 10 stuks 1754258

20 x 10 cm 900 895 10 stuks 20 x 10 stuks 1754241

7,2 x 5 cm 900 891 10 stuks 20 x 10 stuks 1754217

Voordelen:
• Lucht- en vochtdoorlatend
• De afgeronde hoeken voor-

komen omkrullen
• Hecht niet aan de wond 
• Veilige fixatie 
• Eenvoudig in gebruik
• Laat geen kleverige resten achter 
• Absorberend
• Bevat geen colofonium 
• Hoog draagcomfort
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Cosmopor® Strip
Hechtingspleisters

Traditioneel snelverband op rol, af te knippen.

Eigenschappen
Cosmopor® Strip is een zelfklevend wondverband bestaande uit een non-woven 
drager en bedekt met een hypoallergene kleeflaag uit synthetisch rubber. De 
in strepen aangebrachte kleeflaag garandeert een uitstekende doorlaatbaarheid 
voor waterdamp. Centraal op de kleeflaag bevindt zich een continu wondkompres 
met niet-inklevende folie (kleeft niet in de wond).

Materiaal
Drager: spun-laced non-woven polyester
Kleeflaag: op basis van synthetisch rubber
Wondkompres: viscose (polypropyleen en polyethyleen) 75%/25%
Niet-inklevende film: 100% polyethyleen
Bedekking: gesiliconeerd papier
Kleefkracht: min 13 N/25 mm (gedroogd oppervlak, trekhoek 90°)

Indicatie en aanbrenging
Voor de bedekking van kleine wonden in de eerstehulpverlening.
Polstering en bescherming tegen mechanische irritatie en infectie. 
De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van het verband.

Voordelen:
• Veilige fixatie 
• Eenvoudig in gebruik
• Laat geen kleverige resten achter
• Absorberend
• Hoog draagcomfort

Omschrijving Formaat Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Cosmopor® Strip
Op rol, 
per stuk verpakt

4 x 10 cm 900 9602 10 stuks 78 x 10 stuks 2111540

6 x 10 cm 900 9612 10 stuks 78 x 10 stuks 2108512

8 x 10 cm 900 9622 10 stuks 78 x 10 stuks 2111573

4 cm x 5 m 900 9632 1 stuk 32 x 1 stuk 2111532

6 cm x 5 m 900 9642 1 stuk 24 x 1 stuk 2111557

8 cm x 5 m 900 9652 1 stuk 16 x 1 stuk 2111565
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Hydrofilm®

Zelfklevende, transparante wondfolie

Hydrofilm® is een zelfklevende transparante wondfolie die op de eerste plaats 
zorgt voor een veilige bescherming van de wond tegen secundaire infecties.

Eigenschappen
Hydrofilm® laat geen bacteriën door, is waterdicht en gelijktijdig doorlaatbaar 
voor zuurstof en waterdamp. De wondfolie vormt aldus een effectieve barrière 
tegen infecties zonder dat de huidademhaling belemmerd wordt. Huidirritaties in 
de omgeving van de wond worden voorkomen.
Hydrofilm® is huidvriendelijk en bezit een hypoallergene kleeflaag die ook door 
patiënten met een extreem gevoelige huid goed verdragen wordt.
Ondanks de stevige hechting laat de wondfolie zich pijnloos verwijderen, zonder 
beschadiging van nieuw gevormd epitheel.
De vliesdunne elastische wondfolie sluit goed aan op alle lichaamsdelen.
De klevende onderlaag is voorzien van stevige beschermfolie. Een eenvoudige 
applicatie, zelfs met handschoenen, is gewaarborgd.
De transparantie van Hydrofilm® maakt op ieder gewenst moment inspectie van 
de wond en de omringende huid en van katheter- en canulefixatie mogelijk.
Het waterdichte materiaal vereenvoudigt de dagelijkse lichaamsverzorging; 
douchen met het verband is goed mogelijk.

Materiaal
Drager: semipermeabele, transparante polyurethaanfolie
Lijm: acryllijm, hypoallergeen, bevat geen colofonium
Applicatiehulp: tweedelige folie uit polyester

Indicatie en aanbrenging
Ter bescherming van droge, primair genezende wonden en 
bijna geheelde epitheelbeschadigingen, tegen secundaire 
infecties en mechanische irritaties;
bij katheter- en canulefixatie.
Ideaal ter afdekking van gelvormige 
calciumalginaatkompressen, zoals Sorbalgon®, op 
oppervlakkige, sterk secernerende wonden.
Niet toepassen als directe wondbedekker bij klinisch 
geïnfecteerde, bloedende of sterk secernerende wonden.
Hydrofilm als bedekking op een wond om het risico van 
secundaire infectie te verminderen en om te beschermen 
tegen fysieke beschadiging op droge, primair genezende 
wonden en bijna genezen epitheelletsels; om katheters 
of canules te fixeren; ideaal als secundair verband, bv. om 
gelvormende calciumalginaatverbanden te bedekken.

Voordelen:
• Veilige bescherming van de wond
• Eenvoudig in gebruik
• Bevat geen colofonium
• Dermatologisch getest
• Transparant

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Hydrofilm® 
Steriel, afzonderlijk 
verpakt

6 x 7 cm 685 755 10 stuks 20 x 10 stuks 2413730

6 x 7 cm 685 756 100 stuks 10 x 100 stuks 2413748

10 x 12,5 cm 685 757 10 stuks 20 x 10 stuks 2413755

10 x 12,5 cm 685 758 100 stuks 10 x 100 stuks 2413763

10 x 15 cm 685 759 10 stuks 10 x 10 stuks 1141886

10 x 15 cm 685 760 50 stuks 10 x 50 stuks 1141894

15 x 20 cm 685 761 10 stuks 10 x 10 stuks 2413771

15 x 20 cm 685 762 50 stuks 10 x 50 stuks 2413789

10 x 25 cm 685 763 25 stuks 10 x 25 stuks 2413797

12 x 25 cm 685 764 25 stuks 10 x 25 stuks 2413805

20 x 30 cm 685 765 10 stuks 10 x 10 stuks 2413813
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Hydrofilm® Plus
Transparante wondfolie met absorptiekussen

Hydrofilm® Plus is een zelfhechtend, transparant folieverband met een absorberend wondkussen dat 
niet aan de wond plakt. Exsudaat wordt snel en veilig geabsorbeerd, waardoor de wond vrij blijft van 
wondsecreet dat de wond kan contamineren. Dankzij deze eigenschappen maakt Hydrofilm® Plus een 
effectieve wondverzorging mogelijk, die huidvriendelijk is en veel gebruiksgemak biedt.

Eigenschappen
Dankzij de dunne, transparante film kan de huid rond de wond worden geïnspecteerd zonder dat 
het verband verwisseld hoeft te worden. Het witte wondkussen laat zien hoe het exsudaat wordt 
geabsorbeerd en wanneer het tijd is om het verband te verschonen. Dankzij deze eigenschappen 
wordt het genezingsproces zo min mogelijk verstoord. Omdat Hydrofilm® Plus geen vocht en bacteriën 
doorlaat, is het risico van een secundaire infectie minimaal. Hierdoor is het ook mogelijk om met het 
verband in bad te gaan of te douchen. De folie heeft een mat oppervlak dat geen licht reflecteert en 
is daardoor nagenoeg onzichtbaar. De hoeken van Hydrofilm® Plus zijn afgerond, zodat het verband 
stevig op zijn plaats blijft. Het hechtvermogen en de kleeflaag zijn sterk genoeg om het verband 
langdurig op zijn plaats te houden. De gebruiksduur wordt bepaald door de staat en het type van de 
wond.

Materiaal
Semipermeabele polyurethaanfolie met een hypoallergene kleefmassa van acrylaat. Absorptiekussen 
van viscosevezels met een omhulsel van polyethyleengaas. Bevat geen colofonium.
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel uit klasse IIa, steriel. Voorzien van een CE-
markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie
Te gebruiken als steriel postoperatief en primair verband, ter bescherming van wonden met geringe 
exsudatie.
Contra-indicaties: Hydrofilm® Plus mag niet worden gebruikt op geïnfecteerde wonden, hevig 
bloedende wonden en wonden die grote hoeveelheden exsudaat afscheiden.

Omschrijving Afmeting Wondkussen Art.-nr. Prijseenheid Verzendeen-
heid CNK

Hydrofilm® Plus 
Steriel, afzonderlijk 
verpakt

5 x 7,2 cm 2,5 x 4 cm 685 770 5 stuks 20 x 5 stuks 2413821

5 x 7,2 cm 2,5 x 4 cm 685 771 50 stuks 10 x 50 stuks 2413839

9 x 10 cm 4 x 6 cm 685 772 5 stuks 20 x 5 stuks 2413847

9 x 10 cm 4 x 6 cm 685 773 50 stuks 10 x 50 stuks 2413854

9 x 15 cm 4 x 11 cm 685 774 5 stuks 20 x 5 stuks 2413862

9 x 15 cm 4 x 11 cm 685 775 25 stuks 10 x 25 stuks 2413870

10 x 12 cm 5 x 8 cm 685 776 25 stuks 10 x 25 stuks 2413888

10 x 20 cm 5 x 16 cm 685 777 5 stuks 10 x 5 stuks 2413896

10 x 20 cm 5 x 16 cm 685 778 25 stuks 10 x 25 stuks 2413904

10 x 25 cm 5 x 20 cm 685 779 25 stuks 10 x 25 stuks 2413912

10 x 30 cm 5 x 25 cm 685 780 25 stuks 10 x 25 stuks 2413920

Instructies voor het aanbrengen
De huid moet droog zijn voor het 
aanbrengen.

Voordelen:
• Waterdicht en ondoordringbaar 

voor bacteriën
• Ademend
• Absorberend wondkussen Veilige 

bescherming van de wond
• Eenvoudig in gebruik
• In 7 maten verkrijgbaar
• Dermatologisch getest
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Cosmopor® I.V.
Zelfhechtende canulefixatie

Cosmopor® I.V. wordt gebruikt voor het fixeren van canules en slangen voor 
zowel kort -als langdurig gebruik. Het product kan, indien nodig, tot wel 30 
dagen achtereen op zijn plaats blijven. Licht absorberend.

Eigenschappen
Cosmopor® I.V. biedt dankzij het zachte oppervlak optimaal draagcomfort. Het 
product is lucht- en vochtdoorlatend en zorgt er zo voor dat de huid normaal 
kan functioneren. De synthetische lijm houdt het verband veilig op zijn plaats. 
Het verband is ook geschikt voor langdurige fixatie en kan afhankelijk van de 
specifieke situatie tot wel 30 dagen blijven zitten. De afgeronde hoeken van het 
product voorkomen dat de randen opkrullen en loslaten.

Materiaal
Polyester. Wondkussen van viscose dat is bedekt met een niet-klevend 
polyethyleengaas. Elke verpakking bevat bovendien een losse pad die onder de 
canule of slang wordt geplaatst om druk te vermijden.
Hypoallergene kleeflaag op basis van synthetisch rubber (drukgevoelige kleefstof, 
PSA). Bevat geen latex.
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse 1, steriel. Voorzien 
van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG

Indicatie en aanbrenging
Voor het fixeren van intraveneuze canules en slangen op de huid.   
Contra-indicaties: niet bekend.

Instructies voor het aanbrengen
De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van het verband.

Voordelen:
• Zelfhechtende canulefixatie van zacht en kwalitatief hoogwaardig non-  

woven materiaal
• Zachte wond- en reliëfpad voor optimaal comfort
• Zeer goed fixatievermogen Veilige fixatie gedurende lange tijd 
• Gemakkelijk te hanteren
• Laat geen kleverige resten achter 
• Absorberend
• Bevat geen latex
• Optimaal draagcomfort
• Absorberend

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Cosmopor® I.V 
Steriel, per stuk 
verpakt

8 x 6 cm 900 805 50 stuks 8 x 50 stuks 1768746
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Hydrofilm® roll
Transparante wondfolie op spoel

Hydrofilm® roll is een zelfklevend transparant folieverband voor eenvoudige 
verbandfixatie. Hydrofilm roll bevordert een effectieve wondgenezing en is 
daarnaast huidvriendelijk en uiterst eenvoudig in gebruik.

Eigenschappen
Door de dunne, transparante folie kan de huid rond de wond worden 
geobserveerd zonder dat het verband verwisseld hoeft te worden. Dankzij 
deze eigenschap wordt het genezingsproces zo min mogelijk verstoord. Omdat 
Hydrofilm® roll geen vocht en bacteriën doorlaat, is het risico van een secundaire 
infectie minimaal. Hierdoor is het ook mogelijk om met het verband in bad te 
gaan of te douchen. De kleeflaag van het folieverband beschikt over een krachtig 
kleefvermogen waardoor het verband langdurig op zijn plaats blijft, maar het kan 
nog steeds worden verwijderd zonder dat lijmresten op de huid achterblijven.

Materiaal
Semipermeabele polyurethaanfolie met een hypoallergene kleeflaag van acrylaat. 
Bevat geen colofonium. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel, 
klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/
EG.

Indicatie
Te gebruiken als postoperatief en primair verband, ter bescherming van niet-
vochtige wonden en voor fixatiedoeleinden. Bijvoorbeeld voor het vastzetten 
van canules, dekverbanden voor gel en calciumalginaten en als bescherming 
tegen mechanische irritaties. Contra-indicaties: Hydrofilm® roll mag niet worden 
gebruikt op geïnfecteerde, bloedende of exsuderende wonden.

Voordelen:
• Waterdicht en ondoordringbaar voor bacteriën
• Kan gemakkelijk op de benodigde lengte worden afgeknipt
• Transparant Veilige bescherming van de wond
• Eenvoudig in gebruik
• Bevat geen colofonium
• Dermatologisch getest
• Transparant

Omschrijving Afmeting Art.-nr.
Prij-
seen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Hydrofilm® roll 
Niet steriel, per 
stuk verpakt

5 cm x 10 m 685 790 1 stuk 24 x 1 stuk 2569002

10 cm x 2 m 685 791 1 stuk 24 x 1 stuk 2569010

10 cm x 
10 m

685 792 1 stuk 32 x 1 stuk 2569028

15 cm x 
10 m

685 793 1 stuk 20 x 1 stuk 2569036
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Omnifilm®

Transparante fixatiepleister

Omnifilm® zorgt voor een betrouwbare fixatie en biedt de mogelijkheid om de 
vloeistofstroom in bijvoorbeeld sondes te zien. Gemakkelijk te scheuren, zowel in 
de lengte als in de breedte.

Eigenschappen
De tape is lucht- en vochtdoorlatend en dat maakt Omnifilm® uitermate 
huidvriendelijk. De tape waarborgt een veilige fixatie, maar kan desondanks 
pijnloos worden verwijderd en laat geen kleefmassaresten achter op de huid. 
Omnifilm® absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek 
dan ook niet te worden verwijderd. Omnifilm® is vuilafstotend en hittebestendig. 
De tape is zowel in de lengte als in de breedte gemakkelijk te scheuren. Door het 
transparante materiaal is het mogelijk om de vloeistofstroom te controleren bij 
het vastzetten van canules of slangen.

Materiaal
Polyvinylacetaatfolie met een hypoallergene kleeflaag op basis van acryl, zonder 
colofonium of latex. Spoel van polystyreen. Het product is geclassificeerd als 
medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens 
EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie
Voor fixatie zonder belemmering van het zicht op bijvoorbeeld canules, sondes of 
katheters. Geschikt voor patiënten met een gevoelige huid.

Instructies voor het fixeren
De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van de tape.

Voordelen:
• Veilige fixatie
• Is zowel in de lengte als in de breedte gemakkelijk te 

scheuren
• Laat geen kleverige resten achter
• Omdat de tape transparant is, kan een 

vloeistofstroom gemakkelijk worden gecontroleerd
• Omnifilm® absorbeert geen röntgenstralen en hoeft 

voor een röntgenonderzoek dan ook niet te worden 
verwijderd

• Bevat geen colofonium of latex

Omschrijving Afmeting Art.-nr.
Prij-
seen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Omnifilm® 
Op plastic spoel 
in doos

1,25 cm x 9,2 m 900 421 20 stuks 15 x 20 stuks 1741867

2,5 cm x 9,2 m 900 422 12 stuks 20 x 12 stuks 1741875

5 cm x 9,2 m 900 423 12 stuks 10 x 12 stuks *

1,25 cm x 5 m 900 433 20 stuks 15 x 20 stuks 3510799

2,5 cm x 5 m 900 434 12 stuks 20 x 12 stuks 3510807

5 cm x 5 m 900 435 10 stuks 12 x 10 stuks 3292851
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Omnifix® Elastic
Non-woven fixatievlies

Het fixatievlies Omnifix® Elastic is bedoeld voor het fixeren van grote 
verbandoppervlakken. De papieren drager van de tape is voorzien van een raster, 
zodat de benodigde hoeveelheid gemakkelijk kan worden afgemeten. Het vlies 
kan beweeglijkheid mogelijk maken of juist voorkomen. Dat komt, omdat het 
vlies slechts in één richting elastisch is.

Eigenschappen
Omnifix® Elastic is doorlaatbaar voor lucht en vocht, wat betekent dat het 
zeer huidvriendelijk is en maceratie van de huid voorkomt. De tape waarborgt 
een stevige fixatie, maar kan desondanks pijnloos worden verwijderd en laat 
geen kleverige resten achter op de huid. Omnifix® Elastic absorbeert geen 
röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek dan ook niet te worden 
verwijderd. Omnifix® Elastic is dwarselastisch en soepel en kan daardoor 
bijvoorbeeld ook op gewrichten rimpelloos worden bevestigd. Het weefsel geeft 
niet mee in de lengte, dus het is van belang dat het vlies in de juiste richting wordt 
bevestigd. Zo kan enerzijds een goede mobiliteit worden gewaarborgd, maar 
kan beweeglijkheid ook worden tegengegaan door het fixatievlies in de andere 
richting aan te brengen. Indien nodig kan zo voor stabiliteit worden gezorgd. Het 
dragerpapier aan achterkant is voorzien van golfvormige insnijdingen, zodat het 
gemakkelijk te verwijderen is.

Materiaal
100% polyesterweefsel met een hypoallergene kleeflaag op basis van synthetisch 
rubber, zonder colofonium of latex. Het product is geclassificeerd als medisch 
hulpmiddel, klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-
richtlijn 93/42/EG.

Indicatie en aanbrenging
Ter bescherming van verbanden of voor het vastzetten van verbanden met een 
groot oppervlak op allerlei medische gebieden. Bevestiging op gewrichten, 
conische en ronde lichaamsdelen. Vastzetten van meetinstrumenten, sondes, 
katheters en dergelijke.

Instructies voor het fixeren
De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van het 
fixatievlies.

Voordelen:
• Voor het fixeren van grote oppervlakken
• Op maat te knippen
• Betrouwbare fixatie 
• Eenvoudig in gebruik
• Hoeft voor een röntgenonderzoek niet te worden 

verwijderd
• Bevat geen colofonium of latex

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Omnifix® Elastic. 
Per stuk, in doos 10 cm x 2 m 900 601 1 stuk 64 x 1 stuk 1462845

5 cm x 10 m 900 602 1 stuk 63 x 1 stuk 1462852

10 cm x 10 m 900 603 1 stuk 36 x 1 stuk 1462860

15 cm x 10 m 900 604 1 stuk 24 x 1 stuk 1462878

20 cm x 10 m 900 605 1 stuk 18 x 1 stuk 1462886
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Omniplast®

Fixatiepleister van textielweefsel

In de zorg bestaat vaak behoefte aan een tape die goed blijft zitten, bijvoorbeeld 
om een verband vast te zetten of een sonde of canule te bevestigen. Omniplast® 
blijft goed zitten, maar laat de huid toch ademen, omdat de kleeflaag in banen 
is aangebracht.

Eigenschappen
Omniplast® is lucht- en vochtdoorlatend omdat de kleeflaag in banen is 
aangebracht. De tape blijft goed op zijn plaats, maar kan desondanks pijnloos 
worden verwijderd zonder kleverige resten op de huid achter te laten. Omniplast 
is zowel in de lengte als overdwars gemakkelijk te scheuren, zonder dat de tape 
begint te rafelen. Omniplast® absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een 
röntgenonderzoek dan ook niet te worden verwijderd. Omniplast® laat geen uv-
A, uv-B en uv-C-zonnestralen door.

Materiaal
Drager: 100% viskose
Kleeflaag: huidkleur: hypoallergene, synthetisch rubberkleeflaag in banen 
aangebracht. wit: volledige hypoallergene synthetische kleeflaag. Kleefstof 
conform EN ISO 10993 over de biocompabiliteit.
Spoel: polystyreen

Indicatie en aanbrenging
Voor het fixeren van allerlei verbanden en het vastzetten van sondes, canules of 
katheters. Geschikt voor patiënten met een normale huid.
Voorzichtigheid is geboden bij een gevoelige huid.

Instructies voor het fixeren
De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van de tape.

Voordelen
• Veilige fixatie
• Laat geen kleverige resten achter
• Eenvoudig in gebruik
• Houdt uv-straling tegen
• Bevat geen colofonium of latex

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Omniplast® 

Op plastic spoel 
in doos

1,25 cm x 5 m 900 440 1 stuk 300 x 1 stuk 3510823

2,5 cm x 5 m 900 441 1 stuk 240 x 1 stuk 3510831

5 cm x 5 m 900 442 1 stuk 120 x 1 stuk 3510849

1,25 cm x 9,2 m 900 452 24 stuks 12 x 24 stuks 2503597

2,5 cm x 9,2 m 900 453 12 stuks 16 x 12 stuks 2503605

5 cm x 9,2 m 900 454 6 stuks 12 x 6 stuks *
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Klassieke hypoallergene fixatiepleister van huidkleurig textielweefsel met een 
kleeflaag van synthetisch rubber voor patiënten met een normaal gevoelige
huid.

Eigenschappen
De in banen aangebrachte kleeflaag van synthetisch rubber ondersteunt de 
luchtdoorlaatbaarheid en de huidvriendelijkheid van Omniplast.
Het dragerweefsel van huidkleurige viscose is soepel, sterk en zeer trekvast.
Ter bescherming tegen nat worden van buitenaf is Omniplast waterafstotend 
geïmpregneerd.
De fixatiepleister hecht zeer goed en kan probleemloos worden verwijderd 
zonder dat er resten achterblijven.
Door de gekartelde rand kan Omniplast makkelijk afgescheurd worden zonder 
te rafelen.
Omniplast absorbeert geen röntgenstralen en hoeft daarom voor 
röntgenonderzoek niet verwijderd te worden.

Materiaal
Drager: 100% viskose
Kleeflaag: wit: hypoallergene, synthetische rubberkleeflaag in banen aangebracht. 
wit: volledige hypoallergene synthetische kleeflaag. Kleefstof conform EN ISO 
10993 over de biocompabiliteit.
Spoel: polystyreen

Indicatie en aanbrenging
Voor algemene verbandfixatie, voor bevestiging van bijvoorbeeld sondes en 
canules bij patiënten met een normaal gevoelige huid. Zorg bij applicatie voor 
een droge en schone huid.

Voordelen:
• Veilige fixatie
• Laat geen kleverige resten achter
• Eenvoudig in gebruik
• Houdt uv-straling tegen
• Bevat geen colofonium of latex

Omniplast® White
Fixatiepleister van textielwefsel

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Omniplast® White 
plastic spoel in doos

2,5 cm x 5 m 900 445 20 stuks 12 x 20 stuks *
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Omnipor®

Hypoallergene non-woven fixatiepleister

Omnipor® is bedoeld voor langdurige fixatie of voor gevoelige lichaamsdelen.

Eigenschappen
De tape is lucht- en vochtdoorlatend en dat maakt Omnipor® uitermate 
huidvriendelijk. De tape waarborgt een veilige fixatie, maar kan desondanks 
pijnloos worden verwijderd en laat geen kleefmassaresten achter op de huid. 
Omnipor® absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek 
dan ook niet te worden verwijderd. De tape is gemakkelijk af te scheuren.

Materiaal
Non-woven van 80% cellulose en 20% polyester, gebonden met vinylacetaat. 
Kleeflaag op basis van synthetisch rubber, zonder colofonium of latex.
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien 
van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EEG.

Indicatie en aanbrenging
Allerlei fixatietoepassingen, met name voor verbanden die langdurig op 
gevoelige lichaamsdelen moeten blijven, en voor het vastzetten van sondes of 
meetinstrumenten. Geschikt voor patiënten met een gevoelige huid.

Instructies voor het fixeren
De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van de tape.

Voordelen:
• Lucht- en waterdampdoorlatend
• De tape is gemakkelijk te scheuren
• Betrouwbare en langdurige fixatie
• Laat geen kleverige resten achter
• Eenvoudig in gebruik
• Geschikt voor de gevoelige huid
• Bevat geen colofonium of latex

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Omnipor®

Op spoel in doos 1,25 cm x 5 m 900 436 20 x 1 stuks 15 x 20 stuks 3510856

2,5 cm x 5 m 900 437 20 x 1 stuks 12 x 20 stuks 3510864

5 cm x 5 m 900 438 12 x 1 stuks 10 x 20 stuks 3292893

1,25 cm x 
9,2 m

900 424 15 x 1 stuks 20 x 15 stuks 1741834

2,5 cm x 9,2 m 900 425 12 x 1 stuks 20 x 12 stuks 1741842

5 cm x 9,2 m 900 426 12 x 1 stuks 10 x 12 stuks *
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Omnisilk®

Hypoallergene fixatiepleister van witte 
kunstzijde
Omnisilk® is een tape van kunstzijde die kan worden gebruikt voor het fixeren van 
verbanden of het vastzetten van sondes, canules of katheters.

Eigenschappen
Omnisilk® is lucht- en vochtdoorlatend. De tape waarborgt een veilige fixatie, maar 
kan desondanks pijnloos worden verwijderd en laat geen kleefmassaresten achter 
op de huid. Door de gekartelde randen is Omnisilk® gemakkelijk te scheuren. 
Omnisilk® absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek 
dan ook niet te worden verwijderd.

Materiaal
100% acetaatzijde. Hypoallergene kleeflaag op basis van synthetisch rubber. 
Bevat geen colofonium of latex.
Spoel van polystyreen. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel 
klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/
EG.

Indicatie en aanbrenging
Voor het fixeren van allerlei verbanden. Voor het fixeren van bijv. canules, sondes 
of katheters. Geschikt voor patiënten met een gevoelige huid.

Instructies voor het fixeren
De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van de tape.

Voordelen:
• Betrouwbare fixatie 
• Geschikt voor de gevoelige huid
• Laat geen kleverige resten achter
• Eenvoudig in gebruik
• Hoeft voor een röntgenonderzoek niet te worden 

verwijderd
• Bevat geen colofonium of latex

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Omnisilk® 

op kunststofspoel 
per stuk verpakt 
in doos

1,25 cm x 5 m 900 430 20 x 1 stuks 15 x 20 stuks 3510880

2,5 cm x 5 m 900 431 20 x 1 stuks 12 x 20 stuks 3510898

5 cm x 5 m 900 432 12 x 1 stuks 10 x 12 stuks 3510906

1,25 cm x 9,2 m 900 418 20 x 1 stuks 15 x 20 stuks 1741800

2,5 cm x 9,2 m 900 419 20 x 1 stuks 12 x 20 stuks 1741818

5 cm x 9,2 m 900 420 10 x 1 stuks 12 x 10 stuks *
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Omnistrip®

Wondhechtingsstrip

Omnistrip® is een wondhechtstrip, voor het atraumatisch sluiten van kleine 
wonden en chirurgische incisies (primaire wondgenezing), beschemt tegen 
trekkende wondranden en stabiliseert verse littekens.

Eigenschappen
Omnistrip® is lucht- en vochtdoorlatend en beperkt het risico van maceratie 
van de huid. De tape is veilig te bevestigen, maar kan desondanks pijnloos 
worden verwijderd en laat geen kleefmassaresten achter op de huid. Omnistrip® 
absorbeert geen röntgenstralen en hoeft voor een röntgenonderzoek dan ook 
niet te worden verwijderd. Omnistrip® laat maar 7% uv-straling door.

Materiaal
Beige non-woven polyester/polyamide. Hypoallergene kleeflaag op basis van acryl 
(drukgevoelige kleefstof, PSA). Eenzijdig siliconenpapier. Bevat geen colofonium 
of latex. 
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien 
van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie en aanbrenging
Atraumatische wondsluiting voor lichte verwondingen en na kleine chirurgische 
ingrepen. Stabiliseert de incisie na het verwijderen van de hechtingen.

Instructies voor het fixeren
De huid moet droog zijn voor het aanbrengen van de tape.

Voordelen:
• Laat de huid ademen
• Dankzij de afgeronde hoeken krult de tape niet om
• Eenvoudig in gebruik
• Veilige fixatie
• Hoeft voor een röntgenonderzoek niet te worden 

verwijderd
• Bevat geen colofonium of latex

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Omnistrip®

Steriel in envelop
3 x 76 mm 
(5 stuks/envelop)

540 681 250 stuks 6 x 250 stuks *

6 x 38 mm 
(6 stuks/envelop)

540 682 300 stuks 6 x 300 stuks *

6 x 76 mm 
(3 stuks/envelop)

540 683 150 stuks 6 x 150 stuks *

6 x 101 mm 
(10 stuks/envelop)

540 684 500 stuks 6 x 500 stuks *

Omnistrip® Flex
Steriel in envelop

12 x 101 mm 
(6 stuks/envelop)

540 681 250 stuks 6 x 250 stuks *

6 x 38 mm 
(6 stuks/envelop)

540 682 300 stuks 6 x 300 stuks *

6 x 76 mm 
(3 stuks/envelop)

540 683 150 stuks 6 x 150 stuks *

6 x 101 mm 
(10 stuks/envelop)

540 684 500 stuks 6 x 500 stuks *

12 x 101 mm 
(6 stuks/envelop)

540 685 300 stuks 6 x 300 stuks *

25 x 127mm 
(4 stuks/envelop)

540 686 200 stuks 6 x 200 stuks *
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Omnitape®

Tapeverband

Pleisterverband voor een preciese en langdurige, veilige fixatie van gewrichten 
en pezen.

Eigenschappen
Sterk klevende bijzonder trekvast en niet-elastisch.
Sterke hechting ook op textiele onderlagen en compressieverbanden.

Materiaal
100% viscose met zinkoxyde rubberen kleeflaag

Indicatie en aanbrenging
Voor functionele verbanden, bijv. stabilisatie van gewrichten, speciaal bij 
bandletsel; ter ondersteuning en ontlasting van beschadigde spieren; voor 
conservatieve behandeling van luxaties etc.; profylactisch en bij trainingsopbouw 
in de sport.
Door getande randen moeiteloos met de hand scheurbaar ook in lengterichting.

Voordelen:
• Makkelijk scheurbaar
• Zeer goede hechting
• Verschillende breedtes 

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Omnitape®,  
afzonderlijk verpakt 2 cm x 10 m 500 058 1 stuk 96 x 1 stuk 1038439

3,75 cm x 10 m 500 059 1 stuk 96 x 1 stuk 1038447

5 cm x 10 m 500 060 1 stuk 48 x 1 stuk 1038454

18

Wondverzorging | Klevende fixatie 



Coverflex® grip is een sterk wit buisverband. Coverflex® grip zorgt voor een 
stevige fixatie zonder aanvullende hulpmiddelen. Het verband kan, nadat het 
is verwijderd, gewoon opnieuw worden gebruikt, omdat het zijn elasticiteit 
behoudt. Biedt dezelfde compressie als een verband met gemiddelde elasticiteit, 
maar dan met een uniform drukeffect.

Eigenschappen
Coverflex® grip is een gemakkelijk te gebruiken buisverband dat geen verdere 
fixatie vereist. Het verband blijft goed zitten en zakt niet af. De druk die 
Coverflex® grip genereert komt overeen met een gemiddelde compressie. Voor 
het onderzoeken van eventuele verwondingen kan het verband gemakkelijk 
worden verwijderd en weer aangelegd worden. Het buisverband is bijzonder 
huidvriendelijk door het hoge katoengehalte. 
Coverflex® grip is wasbaar tot 60 °C en steriliseerbaar (stoom 134 °C).

Materiaal
9% Elastan (latexvrij) 9% polyamide en 82% katoen.

Indicatie en aanbrenging
Voor het fixeren van onderliggende verbanden in gevallen waarin ook compressie 
is vereist, bijvoorbeeld na thoracale of abdominale chirurgie, na een borstoperatie 
en als beschermend verband. Compressie, bijvoorbeeld bij oedeem. Ter 
ondersteuning en verlichting bij spier- en skeletaandoeningen. Ondersteuning 
met warmte-effect bij artrose. 

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Coverflex® 
grip

A 4 cm x 10 m 931 065 1 rol 36 x 1 rol 3729068

B 6,25 cm x 10 m 931 066 1 rol 24 x 1 rol 3729076

C 6,75 cm x 10 m 931 067 1 rol 24 x 1 rol 3729084

D 7,5 cm x 10 m 931 068 1 rol 20 x 1 rol 3729092

E 8,75 cm x 10 m 931 069 1 rol 18 x 1 rol 3729100

F 10 cm x 10 m 931 070 1 rol 14 x 1 rol 3729118

G 12 cm x 10 m 931 071 1 rol 14 x 1 rol 3729126

J 18 cm x 10 m 931 072 1 rol 8 x 1 rol 3729134

K 22 cm x 10 m 931 073 1 rol 8 x 1 rol 3729142

L 32,5 cm x 10 m 931 074 1 rol 6 x 1 rol 3729159

M 36 cm x 10 m 931 075 1 rol 6 x 1 rol 3729167

Toepassing
Voor sterke, comprimerende fixatieverbanden; bijvoorbeeld 
bij thorax- en abdominaalchirurgie, voor verbanden na een 
mamma-operatie, bij grote schaafwonden ter preventie 
van wondrandoedeem resp. ter ontlasting van de wond; 
als steun- en ontlastingsverband bij beschadigingen aan 
het houdings- en bewegingsapparaat; als steungevend 
warmteverband bij arthrose etc.

Voordelen:
• Rekbaar in twee richtingen voor optimaal draagcomfort
• Gelijkmatige druk
• Voor de Wet Wrap therapie 
• Behandeling van atopisch eczeem
• Kleurcodering voor juiste afmeting

Coverflex® grip
Buisverband
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Peha-fix®

Hoogelastische fixatiewindel

Super elastische fixatiewindel uit zacht huidvriendelijk materiaal dankzij het hoge 
gehalte aan natuurlijke vezels. 

Eigenschappen
Luchtdoorlaatbaar dankzij de open structuur, betrouwbaar, verschuift niet dankzij 
de structuur van het crêpeweefsel.

Materiaal
30 % Polyamide, 70 % Viscose
Rekbaarheid ca. 125%, steriliseerbaar

Indicatie en aanbrenging
Voor fixatie van alle soorten verbanden, special voor gewrichten, conische en 
ronde lichaamsdelen.

Voordelen:
• Bestaat uit een zacht speciaal weefsel
• Rekbaarheid ca. 125%
• Zonder omslagwindingen snel en eenvoudig aan te leggen
• Betrouwbaar en verschuift niet snel en makkelijk om aan te leggen zonder 

omslagwindingen

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Peha-fix®    
per stuk gecello-
faneerd

4 cm x 4 m 303 070 20 stuks 8 x 20 stuks 3641321

6 cm x 4 m 303 071 20 stuks 10 x 20 stuks 3641339

8 cm x 4 m 303 072 20 stuks 10 x 20 stuks 3641412

10 cm x 4 m 303 073 20 stuks 6 x 20 stuks 3641347

12 cm x 4 m 303 074 20 stuks 4 x 20 stuks 3641354

Peha-fix®    
los in doosje 4 cm x 4 m 303 075 20 stuks 8 x 20 stuks 3641362

6 cm x 4 m 303 076 20 stuks 10 x 20 stuks 3641370

8 cm x 4 m 303 077 20 stuks 10 x 20 stuks 3641388

10 cm x 4 m 303 078 20 stuks 6 x 20 stuks 3641396

12 cm x 4 m 303 079 20 stuks 4 x 20 stuks 3641404
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Peha-haft®

Zelfhechtend, elastisch fixatieverband 
zonder latex
Elastisch, zelfhechtend fixatieverband zonder latex dat gemakkelijk af te knippen 
is zodra het verband goed zit. Zorgt voor fixatie met een lichte druk zonder enig 
ander bevestigingsmiddel.

Eigenschappen
Peha-haft® heeft een crêpe-structuur en een speciale coating die ervoor zorgt dat 
het verband goed blijft zitten, ook op lichaamsdelen die doorgaans moeilijk te 
verbinden zijn. Beide zijden van de zwachtel zijn zelfhechtend en een paar slagen 
met de zwachtel en licht vastdrukken van het uiteinde is meestal voldoende om 
het verband te fixeren. Aanvullende fixatie is niet nodig.

Het verband hecht alleen aan zichzelf, niet aan de huid of aan kleding. Omdat 
slechts enkele slagen nodig zijn, is het materiaalverbruik laag. Door de open 
structuur van het materiaal is het verband ademend. Bovendien beschikt het 
verband over een uitstekend absorptievermogen, omdat het veel natuurlijke 
vezels bevat. Peha-haft® is vriendelijk voor de huid en biedt een hoge mate van 
draagcomfort.

Materiaal
43% katoen, 37% viscose, 20% polyamide met een speciale coating zonder 
latex. Wit.
Het product bevat ook geen chloor of acrylaat. Het product is geclassificeerd als 
medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens 
EU-richtlijn 93/42/EG.

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Peha-haft® 

latexvrij
Per stuk verpakt 
in doos

4 cm x 4 m 932 441 1 stuk 140 x 1 stuk 2569259

6 cm x 4 m 932 442 1 stuk 140 x 1 stuk 2569283

8 cm x 4 m 932 443 1 stuk 140 x 1 stuk 2569309

10 cm x 4 m 932 444 1 stuk 140 x 1 stuk 2569317

12 cm x 4 m 932 445 1 stuk 140 x 1 stuk 2569325

4 cm x 20 m 932 446 1 stuk 24 x 1 stuk 2569341

6 cm x 20 m 932 447 1 stuk 24 x 1 stuk 2569358

8 cm x 20 m 932 448 1 stuk 24 x 1 stuk 2569366

10 cm x 
20 m

932 449 1 stuk 24 x 1 stuk 2569382

12 cm x 
20 m

932 450 1 stuk 24 x 1 stuk 2569408

Indicatie
Voor het fixeren van allerlei verbanden. Geschikt voor 
actieve gewrichten en voor het fixeren van hoofd- of 
vingerverbanden. Ook geschikt voor het fixeren van 
watten of canules. Kan worden gebruikt als eenvoudige 
ondersteuning. Geschikt voor patiënten met een allergie 
voor latex. Contra-indicaties: niet bekend.

Voordelen:
• Peha-haft® heeft een elasticiteit van meer dan 85 %
• Geen aanvullende fixatie nodig
• Geschikt voor alle soorten fixaties
• Optimaal draagcomfort 
• Economisch
• Tal van toepassingsmogelijkheden 
• Zelfhechtend
• Zorgt dat de huid kan ademen
• Bevat geen latex, chloor of acrylaat
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Peha-haft® Color
Zelfhechtend, elastisch, gekleurd fixatie-
verband zonder latex
Elastisch, zelfhechtend fixatieverband zonder latex dat gemakkelijk af te knippen 
is zodra het verband goed zit. Zorgt voor fixatie met een lichte druk zonder enig 
ander bevestigingsmiddel. Dankzij de kleurige uitvoering heeft Peha-haft® Color 
over een wit verband een frisse uitstraling.

Eigenschappen
Peha-haft® Color heeft een crêpe-structuur en een speciale coating die ervoor 
zorgt dat het verband goed blijft zitten, ook op lichaamsdelen die doorgaans 
moeilijk te verbinden zijn. Beide zijden van de zwachtel zijn zelfhechtend en een 
paar slagen met de zwachtel en licht vastdrukken van het uiteinde is meestal 
voldoende om het verband te fixeren. Aanvullende fixatie is niet nodig.

Het verband hecht alleen aan zichzelf, niet aan de huid of aan kleding. Omdat 
slechts enkele slagen nodig zijn, is het materiaalverbruik laag. Door de open 
structuur van het materiaal is het verband ademend. Bovendien beschikt het 
verband over een uitstekend absorptievermogen, omdat het veel natuurlijke 
vezels bevat. Peha-haft® Color is vriendelijk voor de huid en biedt een hoge mate 
van draagcomfort.

Materiaal
40% katoen, 31% viscose, 29% polyamide met een speciale coating zonder 
latex. Het verband is verkrijgbaar in rood en blauw. Peha-haft® Color kan in 
een autoclaaf gesteriliseerd worden. Het product is geclassificeerd als medisch 
hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-
richtlijn 93/42/EEG. Lengte uitgerekt: 20 m, lengte niet-uitgerekt: ca 10 m, 
elasticiteit: 100%.

Indicatie
Voor het fixeren van allerlei verbanden. Geschikt voor actieve gewrichten en voor 
het fixeren van hoofd- of vingerverbanden. Ook geschikt voor het fixeren van 
watten of canules. Kan worden gebruikt als eenvoudige ondersteuning. Geschikt 
voor patiënten met een allergie voor latex. Contra-indicaties: niet bekend.

Voordelen:
• Peha-haft® Color heeft een elasticiteit van 100 %
• Geen aanvullende fixatie nodig
• Geschikt voor alle soorten fixaties
• Optimaal draagcomfort 
• Economisch
• Tal van toepassingsmogelijkheden 
• Zelfhechtend
• Bevat geen latex

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Peha-haft® rood
Per stuk verpakt 
in doos

6 cm x 20 m 932 460 1 stuks 24 x 1 stuks 2814002

8 cm x 20 m 932 461 1 stuks 24 x 1 stuks 2814010

10 cm x 20 m 932 462 1 stuks 24 x 1 stuks 2814051

Peha-haft® 
blauw
Per stuk verpakt 
in doos

6 cm x 20 m 932 473 1 stuks 24 x 1 stuks 2814028

8 cm x 20 m 932 474 1 stuks 24 x 1 stuks 2814036

10 cm x 20 m 932 475 1 stuks 24 x 1 stuks 2814044
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Peha-last®

Elastische gaaszwachtel

Peha-last® is een licht elastische gaaszwachtel met zelfkanten, die geïndiceerd is 
voor alle verbanden die met niet-elastische gaaszwachtels moeilijk aan te leggen 
zijn of slecht blijven zitten.

Eigenschappen
Peha-last® verkrijgt haar rekbaarheid van 65% door de sterk getwiste 
kettingdraden, die de zwachtel gelijktijdig een crêpeachtige structuur verlenen.
De afzonderlijke zwachtelwindingen hechten daardoor onverschuifbaar
op elkaar en sluiten goed aan op de lichaamscontouren zonder de noodzaak van 
omslagwindingen.
Verbanden van Peha-last® vormen geen insnoeringen en belemmeren noch de 
bloedcirculatie noch de bewegingsvrijheid van de gewrichten.
Door het gebruik van uitsluitend zuivere natuurvezels is Peha-last sterk 
absorberend en huidvriendelijk.
Gesteriliseerd kan Peha-last® ook direct op de wond toegepast worden, bijv. 
bij handchirurgie. Hier waarborgt de directe applicatie van de zwachtel zonder 
wondbedekker de voor het herstel van de handfunctie noodzakelijke precisie. 
Peha-last® is steriliseerbaar.

Materiaal
100% katoen gaas 20-draads. Individueel verpakt onder cellofaan.

Indicatie en aanbrenging
Voor alle soorten fixatieverbanden, in het bijzonder ter plaatse van gewrichten en 
conische lichaamsdelen; steriel ook als directe wondbedekker.

Voordelen:
• Zeer dun, discreet gebruik. 
• Zeer huidvriendelijk (100% katoen)
• Is van zuiver katoen, van nature niet rekbaar maar laat 

zich desondanks vlot aanleggen zonder valse plooien 
te vormen.

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Peha-last® 

Per stuk verpakt 
in doos

6 cm x 4 m 931 523 1 stuk 200 x 1 stuk *

8 cm x 4 m 931 524 1 stuk 200 x 1 stuk *

10 cm x 4 m 931 525 1 stuk 120 x 1 stuk *
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Peha-Lastotel®
Zeer elastische fixatiezwachtel

Elastische fixatiezwachtel, van huidvriendelijke hydrofiele vezels.

Eigenschappen
Crêpeachtige oppervlaktestructuur. Rek van ca. 140%. Verschuift niet.

Materiaal
58% polyamide
42% viscose

Indicatie en aanbrenging
Voor alle soorten fixatieverbanden, speciaal voor gewrichten, conische en ronde 
lichaamsdelen. Niet aanbrengen in volledig uitgerokken toestand.

Voordelen:
• Gemakkelijk en snel aan te brengen zonder plooivorming
• Steriliseerbaar (stoom bij 134 °C )
• Zeer elastisch
• Huidvriendelijk

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Peha-Lastotel® 

Per stuk verpakt 
in doos

4 cm x 4 m 310 100 1 stuk 8 x 20 stuks 3059797

6 cm x 4 m 310 101 1 stuk 10 x 20 stuks 3059805

8 cm x 4 m 310 102 1 stuk 10 x 20 stuks 3059813

10 cm x 4 m 310 103 1 stuk 6 x 20 stuks 3059821

12 cm x 4 m 310 104 1 stuk 4 x 20 stuks 3059839

Peha-Lastotel® 

Los in doos
4 cm x 4 m 310 110 20 stuks 8 x 20 stuks 3059854

6 cm x 4 m 310 111 20 stuks 10 x 20 stuks 3059847

10 cm x 4 m 310 113 20 stuks 6 x 20 stuks 3061959
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Peha® Mullbinden is een niet rekbare fixatiezwachtel die voorzien is van een 
geweven zelfkant. Kan gesteriliseerd worden.

Eigenschappen
Lichte luchtdoorlatende structuur.
Individueel verpakt onder cellofaan.

Materiaal
60% viscose, 40% katoen. Indeling volgens EEG- richtlijn voor niet-steriele 
medische hulpmiddelen klasse 1.

Indicatie en aanbrenging
Gebruikt voor fixatie van bijv. kompressen.
Als zwachtel voor het afwerken en omwikkelen van een gipsgoot.
Wordt ook gebruikt voor het fixeren van intubatiecanules bij anesthesie.

Voordelen:
• Zijn open structuur laat een goede versmelting toe bij het gebruik als  

afwerking voor gipsgoten
• De niet-elastische structuur laat fixatie toe waarbij geen beweging meer 

mag plaatsvinden
• Geschikt voor alle soorten fixatieverbanden

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Peha® Mullbinden,  
afzonderlijk verpakt 4 cm x 4 m 304 040 1 stuk 640 x 1 stuk *

6 cm x 4 m 304 041 1 stuk 360 x 1 stuk *

8 cm x 4 m 304 042 1 stuk 320 x 1 stuk *

10 cm x 4 m 304 043 1 stuk 200 x 1 stuk *

12 cm x 4 m 304 044 1 stuk 240 x 1 stuk *

Peha® Mullbinden
Klassieke fixatiezwachtels
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Stülpa-fix®

Zeer elastisch kousverband

Stülpa-fix® is een uitermate elastisch kousverband voor snelle en eenvoudige 
fixatie van verbanden ter bescherming van de huid tegen kleefmassa of stevige 
druk. Door de gaasvormige structuur is het verband gemakkelijk aan te brengen, 
ook op lastige lichaamsdelen zoals de oksel.

Eigenschappen
Stülpa-fix® is een zeer elastisch kousverband met een hoog katoengehalte. Het 
product is zeer geschikt voor duurzame en veilige fixatie van verbanden zonder 
de beweeglijkheid te beperken. Het verband kan heel gemakkelijk worden 
verwisseld zonder dat het kousverband moet worden verwijderd. De huid komt 
niet in aanraking met lijm en wordt niet blootgesteld aan hoge druk. Door de 
uitstekende rekbaarheid is Stülpa-fix® snel en gemakkelijk aan te brengen. Stülpa-
fix® kan in alle richtingen worden geknipt zonder dat het gaat ladderen.

Materiaal
68% katoen, 24% polyamide, 8% polyurethaan. Het product is geclassificeerd als 
medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens 
EU-richtlijn 93/42/EG. Elasticiteit in de lengte: 95%
Elasticiteit in de breedte: 800%. Lengte in uitgerekte toestand: ca. 25 meter. 
Indien nodig kan het verband in een autoclaaf worden gesteriliseerd bij 134 °C.

Indicatie en aanbrenging
Te gebruiken als huidvriendelijk fixatieverband op alle lichaamsdelen. Contra-
indicaties: niet bekend.

Voordelen:
• Kan in alle richtingen worden 

geknipt zonder dat het product 
gaat ladderen

• Eenvoudig en snel aan te 
brengen

• Elasticiteit in de breedte: 800% 
• Optimaal draagcomfort 
• Tal van 

toepassingsmogelijkheden 
• Luchtdoorlatend
• Bevat geen latex

Omschrijving Aanduiding Afmeting
(ongerekt)

Functionele 
maat Art.-nr. Prijseen-

heid
Verzend-
eenheid CNK

Stülpa-fix® 
per stuk verpakt 
in doos

Maat 1 1 cm x 25 m Vinger 932 541 1 x 25 m 24 X 25 m 0817247

Maat 2 2 cm x 25 m
Hand/arm/
kindervoet/
kinderbeen

932 542 1 x 25 m 16 x 25 m 0198200

Maat 3 3 cm x 25 m
Voet/been/
kinderhoofd

932 543 1 x 25 m 12 x 25 m 0809996

Maat 4 5 cm x 25 m
Hoofd, 
kinderromp

932 544 1 x 25 m 8 x 25 m 0817254

Maat 5
6,5 cm x 
25 m

Romp 932 545 1 x 25 m 6 x 25 m 0817262

Maat 6
8,5 cm x 
25 m

Grote romp 932 546 1 x 25 m 4 x 25 m 0392902
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Crêpezwachtel, ecru, met rode bies

Eigenschappen
Waarborgt een veilige verbandfixatie, kleeft op zichzelf en niet op haren, huid 
of kleding. Luchtdoorlatend en huidvriendelijk, mag gesteriliseerd worden. 
Tensocrepe is voorzien van het CE- merkteken volgens de Europese richtlijn 
93/42/EG en als medische hulpmiddel uit klasse 1 geclassificieerd.

Materiaal
100% katoen 
85 gr/m2

Indicatie en aanbrenging
Fixatiezwachtel voor de fixatie van alle verbanden.

Voordelen
• Veilige verbandfixatie
• Luchtdoorlaatend en huidvriendelijk
• Mag gesteriliseerd worden

Tensocrepe®

Elastische crêpezwachtel

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Tensocrepe® 
verpakt per stuk 5 cm x 4 m 935110 1 stuk 150 x 1 stuk 0111054

7 cm x 4 m 935111 1 stuk 105 x 1 stuk 0111591

10 cm x 4 m 935112 1 stuk 75 x 1 stuk 0111963

15 cm x 4 m 929 067 1 stuk 48 x 1 stuk 0067306

20 cm x 4 m 929068 1 stuk 36 x 1 stuk 0067330
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Verba® / Verba® E
Elastisch steunverband

Bij buikoperaties en andere zware ingrepen in het rompgebied is van belang dat de patiënt vroegtijdig 
weer wordt gemobiliseerd. Dat kan moeilijk zijn, omdat dit doorgaans spanning geeft op de wond 
met een weefselbreuk als gevolg. Verba® kan dit voorkomen. Doordat het verband gelijkmatige druk 
uitoefent op de romp en de wond, kan de patiënt binnen de kortste keren weer opstaan.

Eigenschappen
Het verband is rekbaar in de lengte en stabiel in dwarsrichting, waardoor een uniforme drukverdeling 
over het gehele oppervlak wordt verkregen. Ook bij sterke compressie wordt de ademhaling niet 
belemmerd. Door de hoge kruisstabiliteit blijft het verband stevig en ontstaan er geen vervelende 
kreukels of onregelmatigheden. Verba® is heel eenvoudig in gebruik. De patiënt hoeft niet te worden 
opgetild, wat bij het aanleggen van een zwachtel wel nodig is, en dat is minder belastend voor zowel 
de patiënt als het personeel. Dankzij de klittenbandsluiting is het verband gemakkelijk te vervangen. 
De klittenbandriem biedt een extra instellingsmarge van maximaal 10 cm bij alle verbandmaten. Zo kan 
Verba® altijd exact en met een individueel afgestemde compressie worden aangelegd. Als een langer 
verband nodig is, kunnen meerdere Verba®-verbanden worden gecombineerd. De gekleurde streep op 
het verband geeft duidelijk de maat aan en vergemakkelijkt het sorteren na het wassen. Het is mogelijk 
om een uitsparing voor een stoma in het Verba-verband te knippen om de stoma te kunnen verzorgen 
of om het verband aan te passen aan de lichaamsvorm.

Materiaal
Verba®: 41% polyamide, 33% katoen, 18% viscose en 8% polyurethaan. 
Verba® E: 60% polyamide, 20% viscose en 20% elastaan. 
De producten zijn geclassificeerd als medisch hulpmiddel, klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-
markering volgens EU-richtlijn 93/42/EEG.

Indicatie
Voor postoperatieve wonden na een thorax- of buikoperatie, om de wond te ontzien. Voorkomt 
littekenbreuk bij vroegtijdige mobilisatie. Gewone hernia, stomabreuk, spit.
Contra-indicaties: niet bekend.

Wasinstructies
Verba® kan 10 tot 20 keer worden gewassen bij 95 °C, Verba® E maximaal 10 keer. De klittenbandsluiting 
moet tijdens het wassen gesloten zijn.

Voordelen:
• Stevig
• Gemakkelijk aan te passen
• Aangenaam op de huid
• Eenvoudig in gebruik
• Meerdere keren te gebruiken
• Optimaal draagcomfort 
• Economisch, tijdbesparend

Omschrijving Formaat Functiematen Hoogte Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Verba® 
per stuk verpakt 
in doos

Maat 1 65 - 75 cm 25 cm 932 531 1 stuk 15 x 1 stuk 800805

Maat 2 75 - 85 cm 25 cm 932 532 1 stuk 15 x 1 stuk 800813

Maat 3 85 - 95 cm 25 cm 932 533 1 stuk 15 x 1 stuk 800821

Maat 4 95 - 105 cm 25 cm 932 534 1 stuk 15 x 1 stuk 816363

Maat 5 105 - 115 cm 25 cm 932 535 1 stuk 15 x 1 stuk 815753

28

Wondverzorging | Niet-klevende fixatie 



Eycopad®

Oogkompres

Eycopad® is een zacht kompres van katoen met een omhulsel van gaas. Het biedt 
zachte bescherming bij letsel in en rondom het oog.

Eigenschappen
Eycopad® is een zacht kompres van katoen met een omhulsel van gaas. Het kompres 
is daardoor uitermate zacht en beschikt over een hoog absorptievermogen. 
Het gaas voorkomt dat het kompres pluist. Eycopad® dient voornamelijk ter 
bescherming van vochtige wonden in en rondom het oog.

Materiaal
Het kompres is gemaakt van 100% katoen.
Het bestaat uit een omhulsel van 24-draads gaas dat is gevuld met katoen. De 
niet-steriele versie is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet-steriel. 
Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG. De steriele versie 
is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, steriel. Voorzien van een CE-
markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG. Kan zo nodig worden gesteriliseerd met 
stoom, ethyleenoxide of gammastraling.

Indicatie en aanbrenging
Te gebruiken als oogverband. Kan ook als oorverband worden gebruikt. 
Contra-indicaties: niet bekend.

Voordelen:
• Hoog absorptievermogen
• Eenvoudig in gebruik
• Zacht, comfortabel voor de patiënt
• Economisch
• Beschermt de wond
• Zowel in een steriele als in een niet-steriele uitvoering 

leverbaar

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Eycopad® 

Steriel, 
afzonderlijk 
verpakt

56 x 70 mm 415 540 25 stuks 12 x 25 stuks 391995

70 x 85 mm 417 540 25 stuks 12 x 25 stuks 392001

Eycopad® 

Niet steriel, in 
doos

56 x 70 mm 415 650 50 stuks 15 x 50 stuks 284406

70 x 85 mm 417 650 50 stuks 15 x 50 stuks *
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Medicomp®

Non-wovenkompres

Medicomp® ongeweven kompressen zijn een prima alternatief voor het klassieke 
verbandgaas bij veel toepassingen op ziekenhuisafdelingen en in poliklinieken. Ze 
bestaan voor 70 procent uit viscosevezels en voor 30 procent uit polyestervezels 
en hebben een open, gaasachtige structuur die ervoor zorgt dat Medicomp 
uitermate goed absorbeert en daarbij zacht en luchtdoorlatend is. 

Het ongeweven materiaal bevat bovendien geen bindmiddelen of optische 
bleekmiddelen. Een uitgebreide gebruiksaanwijzing is voor Medicomp® helemaal 
niet nodig, want het wordt net zo toegepast als conventioneel verbandgaas: 
eenvoudig en ongecompliceerd, maar met alle voordelen van het sterk 
absorberende ongeweven materiaal. 

De test toont aan: Medicomp® absorbeert 1,7 keer zoveel vloeistof als een 8 keer 
gevouwen 17-draads ES-gaasverband. 

Eigenschappen
Medicomp® heeft een open structuur en is luchtdoorlatend. Het kompres is zacht 
en absorberend. Medicomp® kan op maat worden geknipt zonder te pluizen of 
te rafelen. Medicomp® is leverbaar in verschillende maten en verpakkingen. Het 
assortiment omvat steriele, niet-steriele en zeer zuivere kompressen.

Materiaal
70% viscose en 30% polyester. Non-woven materiaal zonder bindmiddelen of 
optische bleekmiddelen. Gewicht: 30 g/m², 4-laags. Het product is geclassificeerd 
als medisch hulpmiddel uit klasse IIa, steriel. Voorzien van een CE-markering 
volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie
Ideaal als gaasje of kompres voor de poliklinische behandeling van wonden of 
voor kleine chirurgische ingrepen in het ziekenhuis. 
Perfect voor het desinfecteren van wonden en voor de snelle behandeling van 
wonden die hevig bloeden. 

Praktische verpakking :
De dispenser zorgt voor een gemakkelijke toegang tot 
het product en beschermt de steriele verpakking van ieder 
afzonderlijk kompres optimaal. 
De papieren/folieverpakking is gemakkelijk te openen en te 
verwijderen. 
De foliezijde van de verpakking zorgt ervoor dat vloeistoffen 
zonder problemen kunnen worden aangebracht. 

Voordelen:
• Beter absorptievermogen dan gaas
• Erg comfortabel dankzij de zachte structuur
• Voldoet aan de technische specificaties voor klasse 

IIa van de MDD-richtlijn en is geschikt voor kleine 
chirurgische ingrepen

• Bevat geen bindmiddelen of optische bleekmiddelen 
en wordt daarom bijzonder goed verdragen door de 
huid

• Bij uitoefening van druk wordt het geabsorbeerde 
desinfectans gemakkelijk afgegeven aan de huid

• Dankzij de goede absorptie van vloeistoffen kunnen 
wonden op efficiënte en betrouwbare wijze worden 
behandeld

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Medicomp® 
Steriel verpakt per 
2 stuks, 4 lagen

5 x 5 cm 421 721 25 × 2 stuks 24 x (25 × 2 stuks) 0391870

7,5 x 7,5 cm 421 723 25 × 2 stuks 12 x (25 × 2 stuks) 0391888

10 x 10 cm 421 725 25 × 2 stuks 8 x (25 × 2 stuks) 0391896

10 x 20 cm 421 727 25 × 2 stuks 8 x (25 × 2 stuks) 1336304

Medicomp® 
Steriel verpakt per 
5 stuks, 4 lagen

5 x 5 cm 411 051 40 × 5 stuks 24 x (40 × 5 stuks) 3595816

7,5 x 7,5 cm 411 052 40 × 5 stuks 24 x (40 × 5 stuks) *

10 x 10 cm 411 060 30 × 5 stuks 12 x (30 × 5 stuks) 3595824

Medicomp® 
Niet-steriel, los 
in verpakking, 4 
lagen

5 x 5 cm 421 821 100 stuks 24 x 100 stuks 0391938

7,5 x 7,5 cm 421 823 100 stuks 12 x 100 stuks 0289173

10 x 10 cm 421 825 100 stuks 12 x 100 stuks 0391946

10 x 20 cm 421 827 100 stuks 6 x 100 stuks 1336288

Medicomp® 
Niet-steriel, los 
in verpakking, 6 
lagen

10 x 10 cm 4218352 100 stuks 12 x 100 stuks 391979

7,5 x 7,5 cm 4218334 100 stuks 12 x 100 stuks 391961
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Medicomp® drain
Non-wovenkompres voor drainage

Medicomp® drain is een klassiek non-wovenkompres met een Y-vormige 
insnijding. Uitermate geschikt als beschermend en absorberend kompres voor 
allerlei injectieplaatsen.

Eigenschappen
Medicomp® drain heeft een open structuur en is luchtdoorlatend. Het kompres is 
zacht en absorberend. Medicomp® drain kan op maat worden geknipt zonder te 
pluizen of te rafelen. Het kompres is voorzien van een Y-vormige insnijding voor 
drainage- of tracheotomiegerelateerde toepassingen.

Materiaal
70% viscose en 30% polyester. Non-woven materiaal zonder bindmiddelen of 
optische bleekmiddelen. Gewicht 30 g/m², 6-laags. Het product is geclassificeerd 
als medisch hulpmiddel klasse 1a, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens 
EU-richtlijn 93/42/EEG.

Indicatie en aanbrenging
Ter bescherming of absorptie bij drainage of tracheotomie.
Contra-indicaties: niet bekend.

Voordelen:
• Pluist niet
• Eenvoudig in gebruik
• Economisch
• Efficiënte opslag

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Medicomp® 
drain
Steriel verpakt 
per 2 stuks

7,5 x 7,5 cm 421 533 25 x 2 stuks
12 x (25 x 2 
stuks)

1180470

10 x 10 cm 421 535 25 x 2 stuks
8 x (25 x 2 
stuks)

435685
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Medicomp® extra is een non-wovenkompres dat als droog verband en als wondverband kan worden 
toegepast. Het kompres is absorberend, zacht en luchtdoorlatend. Twee extra lagen voor nog meer 
absorptie.

Eigenschappen
Medicomp® extra heeft een open structuur en is luchtdoorlatend. Het kompres is zacht en absorberend. 
Medicomp® extra kan op maat worden geknipt zonder te pluizen of te rafelen. Medicomp® extra is 
leverbaar in verschillende maten en verpakkingen. Het assortiment omvat steriele, niet-steriele en zeer 
zuivere kompressen.

Materiaal
70% viscose en 30% polyester. Non-woven materiaal zonder bindmiddelen of optische bleekmiddelen. 
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel uit klasse IIa, steriel. Voorzien van een CE-
markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie en aanbrenging
Voor de algemene verzorging, het verschonen en het reinigen van wonden. Contra-indicaties: niet 
bekend.

Voordelen:
• Pluist niet
• Eenvoudig in gebruik
• Leverbaar in verschillende maten 

en in een handige slidebox-  
verpakking

• Meerdere keren te gebruiken

Medicomp® extra
Non-wovenkompres

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid Verzendeenheid CNK

Medicomp® 

extra 5 x 5 cm 421 831 100 stuks 24 x 100 stuks 0391953

5 x 5 cm 421 731 25 x 2 stuks 24 x (25 x 2) stuks 0391904

10 x 10 cm 421 835 100 stuks 8 x 100 stuks 0391979

10 x 10 cm 421 735 25 x 2 stuks 12 x (25 x 2) stuks 0391920

10 x 20 cm 421 837 100 stuks 6 x 100 stuks 1336296

7,5 x 7,5 cm 421 833 100 stuks 12 x 100 stuks 0391961

7,5 x 7,5 cm 411 076 25 x 2 stuks 30 x (25 x 2) stuks 0391912
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Omschrijving draads/lagen Afmeting Art.-nr. Prijseenheid Verzendeenheid CNK

Sterilux® ES 
Steriel verpakt 
per stuk

17 draads, 8 lagen 5 x 5 cm 401 121 40 x 1 stuk 28 x (40 x 1 stuk) 0192294

17 draads, 8 lagen 7,5 x 7,5 cm 401 123 20 x 1 stuk 20 x (20 x 1 stuk) 0192385

17 draads, 8 lagen 10 x 10 cm 401 125 12 x 1 stuk 20 x (12 x 1 stuk) 0192450

17 draads, 12 lagen 10 x 20 cm 400 402 5 x 1 stuk 20 x (5 x 1 stuk) 0099580

Sterilux® ES 
Steriel verpakt per 
2 stuks

17 draads, 8 lagen 5 x 5 cm 418 551 25 x 2 stuks 60 x (25x 2 stuks) 2994739

17 draads, 8 lagen 7,5 x 7,5 cm 418 554 25 x 2 stuks 36 x (25 x 2 stuks) 2994747

17 draads, 8 lagen 10 x 10 cm 418 557 25 x 2 stuks 24 x (25 x 2 stuks) 2994754

Sterilux® ES
Steriel verpakt per 
3 stuks

17 draads, 8 lagen 10 x 10 cm 916 015 40 x 3 stuks 10 x (40 x 3 stuks) 0391391

17 draads, 8 lagen 7,5 x 7,5 cm 915 418 40 x 3 stuks 15 x (40 x 3 stuks) 0391375

17 draads, 12 lagen 10 x 10 cm 418 035 15 x 10 stuks
10 x (15 x 10 
stuks)

*

17 draads, 16 lagen 10 x 10 cm 418 545 20 x 5 stuks 10 x (20 x 5 stuks) *

17 draads, 8 lagen 10 x 20 cm 418 559 25 x 5 stuks 15 x (25 x 5 stuks) *

17 draads, 12 lagen 7,5 x 7,5 cm 418 533 25 x 5 stuks 15 x (25 x 5 stuks) 2593796

17 draads, 8 lagen 5 x 5 cm 915 252 50 x 3 stuks 30 x (50 x 3 stuks) 0288985

Sterilux® ES 
Steriel verpakt per 
5 stuks

17 draads, 8 lagen 5 x 5 cm 400 845 40 x 5 stuks 30 x (40 x 5 stuks) 0227439

17 draads, 8 lagen 7,5 x 7,5 cm 400 908 30 x 5 stuks 15 x (30 x 5 stuks) 0391383

17 draads, 12 lagen 7,5 x 7,5 cm 418 535 25 x 5 stuks 15 x (25 x 5 stuks) 2593796

17 draads, 12 lagen 10 x 10 cm 400 860 30 x 5 stuks 10 x (30 x 5 stuks) 0498444

Sterilux® ES 
onsteriel, in 
steriliseerbare        
papieren zakken

17 draads, 8 lagen 5 x 5 cm 418 800 100 stuks 30 x 100 stuks 1180280

17 draads, 8 lagen 7,5 x 7,5 cm 418 802 100 stuks 10 x 100 stuks 1181163

17 draads, 8 lagen 10 x 10 cm 418 804 100 stuks 10 x 100 stuks 1180454

17 draads, 12 lagen 5 x 5 cm 418 806 100 stuks 30 x 100 stuks 1180306

17 draads, 12 lagen 7,5 x 7,5 cm 418 807 100 stuks 10 x 100 stuks 1180314

17 draads, 12 lagen 10 x 10 cm 418 809 100 stuks 10 x 100 stuks 1180330

17 draads, 12 lagen 10 x 20 cm 418 810 100 stuks 10 x 100 stuks 1180348

17 draads, 16 lagen 10 x 10 cm 418 813 100 stuks 10 x 100 stuks *

Sterilux® oog-
kompres
Steriel verpakt per 
2 stuks

56 x 70 mm 241 222 10 stuks 20 x 10 stuks 1609510

Sterilux® ES
Gaaskompres

Sterilux® ES is een zacht gaaskompres met een goed absorptievermogen. Sterilux®  ES  is geschikt voor 
het reinigen en verschonen van wonden.

Eigenschappen
De gaaskompressen zijn zacht en luchtdoorlatend. De kompressen zijn in 8 lagen gevouwen en kunnen 
dus worden uitgevouwen om een groter, dunner formaat te krijgen. ES betekent dat de kompressen 
gesneden zijn en ingevouwen randen hebben. Dit voorkomt dat de kompressen rafelen.

Materiaal
17-draads gaasweefsel van 100 % 
katoen, chloorvrij gebleekt. (ECF) De 
kompressen bevatten geen latex. 
Gefabriceerd in overeenstemming 
met EN 14079. Het product is 
geclassificeerd als medisch hulpmiddel 
uit klasse IIa, steriel. Voorzien van 
een CE-markering volgens EU-richtlijn 
93/42/EEG.

Indicatie en aanbrenging
Voor de algemene verzorging, het 
verschonen en het reinigen van 
wonden. Contra-indicaties: niet 
bekend.

Voordelen:
• Pluist niet
• Eenvoudig in gebruik
• Economisch
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Pagasling®

Gaasdeppers uit 100% gebleekt katoen

Depper van verbandgaas volgens EN14079; deze gaasdepper wordt vervaardigd uit één stuk gaas, 
zodanig ineengestrengeld, dat alle snijkanten zich veilig aan de binnenkant van de depper bevinden; 
met hoog absorptievermogen. 

Eigenschappen
Zacht, soepel en snel absorberend materiaal. 
Behoudt in natte toestand goed zijn vorm en valt niet uiteen. 
Zonder elastiekjes.

Materiaal
100% katoen, conform EU richtlijn 93/42/EEC 
Bleekproces zonder chloor.

Indicatie en aanbrenging
Pagasling® gaasdeppers om bloed te stelpen en voor de wondverzorging alsook om grote gedeelten 
van de huid te desinfecteren.

Voordelen:
• Hoog absorptievermogen  
• Breed assortiment van maat
• Beschikbaar in steriele of niet-

steriele versie 
• Deppers leveren een tijdswinst 

op tegenover het gebruik van 
standaardkompressen, zeker bij 
uitgebreide wondzorg.

• Door hun compacte structuur 
kan je de wondomgeving stevig 
reinigen.

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseenheid Verzendeenheid CNK

Pagasling®

niet steriel verpakt
nr. 3, formaat pruim 481 294 2 x 500 stuks 1 x (2x 500 stuks) 0392076

nr. 3, formaat pruim 481 414 18 x 20 stuks 3 x (18 x 20 stuks) *

nr. 5, formaat extra 400 131 4 x 250 stuks 1 x (4 x 250 stuks) 0392092

nr. 6 formaat vuist 481 295 4 x 125 stuks 1 x (4 x 125 stuks) 0392100

Pagasling®

steriel verpakt
400 863

nr. 3, formaat pruim 481 284 20 x 5 stuks 8 x (20 x 5 stuks) 3345790

915 112

481 414
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Pur-Zellin®

Celstofdepper op rol

Celstofdeppers op rol, voorgesneden 4 x 5 cm gebruiksklaar. Voor praktisch en 
hygiënisch gebruik is de Pur-Zellin-Box beschikbaar.

Eigenschappen
Sterk absorberend cellulose. Door het aantal samengevoegde lagen heeft elke  
depper een goede trekvastheid.

Materiaal
100% elementair chloorvrije, respectievelijk totaal chloorvrije, sulfaat - en 
sulfietcellulose. 
Sterk gebleekte cellulose, steriel en onsteriel verkrijgbaar.
Pur-Zellin® is voorzien van het CE-merkteken volgens de EG-richtlijn 93/42/EEG 
over medische hulpmiddelen. Het product is als medisch hulpmiddel klasse I 
ingedeeld.

Indicatie en aanbrenging
Onsteriel: Als absorberend polster bij klein letsel en voor vele werkzaamheden in 
het laboratorium.

Voordelen:
• Rollen van 500 stuks die passen in de dispenser
• Gebruiksklaar
• Praktisch 
• Hygiënisch

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseenheid Verzendeen-
heid CNK

Pur-Zellin® 

onsteriel, in zak
4 x 5 cm 143 213

1 rol van 1 x 
500 stuks

doos van 16 
rollen

2764959

Pur-Zellin®-Box
leeg

996 857
1 omdoos van 
1 stuk

0391219

35

Wondverzorging | Deppers / wieken



Soft-Zellin®

Alcoholdepper

Voor een injectie moet de huid altijd grondig worden gereinigd. Daarvoor zijn per 
stuk verpakte, gebruiksklare deppers erg handig.

Eigenschappen
Soft-Zellin®-alcoholdeppers bestaan uit een gaasje van 30 x 60 mm dat eenmaal 
gevouwen is, zodat de verpakking 30 x 30 mm meet. Een eenheid bestaat uit 
twee afzonderlijk verpakte doekjes die door een perforatie gemakkelijk van elkaar 
te scheiden zijn.

Materiaal
Non-woven van 30% PET (polyethyleentereftalaat), 70% viscose, doordrenkt met 
0,4 g isopropylalcohol (70%). Per stuk verpakt in aluminiumfolie. Het product is 
geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-
markering volgens EU-richtlijn 93/42/EEG.

Indicatie en aanbrenging
Voor het reinigen van de huid voor een subcutane injectie. Contra-indicaties: 
intramusculaire of intraveneuze injecties.

Subcutane injectie
Bij een subcutane injectie wordt het medicijn in het onderhuidse vetweefsel 
gespoten. Van daaruit wordt de werkzame stof opgenomen in het bloed en 
vervolgens via het bloed in het lichaam verspreid. Subcutane injecties werken 
doorgaans langzaam en met een constante snelheid. Insuline, dat door diabetici 
wordt gebruikt, is een voorbeeld voor een subcutaan toegediend medicijn.

Voordelen:
• Veilige reiniging
• Zacht
• Eenvoudig in gebruik
• Economisch

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Soft-Zellin®

steriel, per stuk 
verpakt

30 x 60 mm 999 979 100 stuks 20 x 100 stuks 2491553
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Voor het tamponneren van kleine wonden en lichaamsopeningen.

Eigenschappen
De zelfkant met doorlopende inslagdraad garandeert de beveiliging tegen 
uitrafelen. 
Kan gebruikt worden in combinatie met vloeistoffen, vetstoffen, gels enz. indien 
deze voorgeschreven zijn voor de zorg.
Steriel verpakt in doosje van polystyreen/polyethylene met dubbel deksel.

Materiaal
24-draads verbandgaas uit 100% katoen, met zelfkanten.

Indicatie en aanbrenging
Tamponeren van kleine wonden, lichaamsopeningen en fistels.
Indien de wieklengte niet vooraf gekend is kan rechtstreeks aanbrengen 
vanuit de verpakking.
De volledig opgerolde wiek kan dankzij de speciale verpakking voor het
gebruik worden geïmpregneerd op steriele wijze.

Voordelen:
• Vloeistof kan worden toegevoegd zonder desterilisatie 
• Handige veilige verpakking

Tamponadebinde
Gaaswiek

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Tamponadebinde 

Steriel, afzonderlijk 
verpakt

1 cm x 5 m 370 800 1 stuk 36 x 1 stuk 0067017

2 cm x 5 m 370 801 1 stuk 36 x 1 stuk 0067207
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HydroClean® advance reinigt de wonde doeltreffend en activeert het 
genezingsproces.
De wondcontactlaag bestaat uit een polypropyleen tricot waarop silicone strips 
werden aangebracht. De wondcontactlaag en de silicone strips voorkomen 
verkleving met het wondbed. Aan de zijde die niet op de wond wordt gelegd 
voorkomt een waterdichte polypropyleenfolie, bedekt met een hydrofoob 
polypropyleen non-woven de vroegtijdige uitdroging van wondverband. 
Hierdoor kan er gedurende drie dagen vocht aan het wondbed worden 
afgegeven, terwijl de polypropyleen folie voorkomt dat de buitenzijde van het 
wondverband doornat wordt. Door de bijzondere eigenschappen en werking 
geeft HydroClean® advance drie dagen Ringer-oplossing aan de wonde af. 
Gedurende deze periode wordt hier een interactieve en continue wondspoeling 
geactiveerd terwijl het wondverband gelijktijdig het wondexsudaat absorbeert. 
Het SAP van HydroClean® advance inactiveert de matrixmetalloproteases (MMP) 
die het genezingsproces verstoren. Zo kan een stagnerend genezingsproces bij 
chronische wonden opnieuw worden geactiveerd.

Eigenschappen
HydroClean® advance is een hydroactief wondverband met als centraal 
bestanddeel een super absorberend polyacrylaat (SAP) dat door cellulose- en 
celstofvezels omringd is en geactiveerd (vooraf bevochtigd) wordt met Ringer 
oplossing. 

Materiaal
Omhulsel: interlocktricot uit polypropyleen vezels (met groene strepen op de zijde 
die niet op de wond wordt gelegd).
Beschermfolie: waterdichte polypropyleen folie
Absorptiekern: Airlaid uit superabsorberend polyacrylaat, celstof en polypropyleen 
vezels, geactiveerd met Ringer-oplossing – United States Pharmacopoeia

Indicatie en aanbrenging
Voor de natte/vochtige behandeling van alle wonden en in het bijzonder deze 
met een slechte genezingstendens. HydroClean® advance is vooral geïndiceerd 
bij de behandeling van chronische en slecht genezende wonden in de reinigings-
en granulatiefase. Daarenboven kan HydroClean® advance voor het opnieuw 
activeren van een stagnerend genezingsproces worden toegepast, indien dit 
door een te hoge MMP activiteit wordt veroorzaakt.

Voordelen:
• Actieve, snelle en efficiënte wondreiniging
• Bindt de bacteriën in het verband
• De-activering van factoren die de wondheling remmen 

(proease)
• Bevordert de granulatie
• Minder pijn bij de verbandwissel
• werkt tot 3 dagen
• Geen gekende tegenindicaties en dus bruikbaar voor 

alle wonden

HydroClean® advance
Hydroactief wondverband

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

HydroClean® 
advance 
PHMB, Steriel

Diameter 4 cm 609 762 10 stuks 6 x 10 stuks 3700028

Diameter 5,5 
cm

609 766 10 stuks 6 x 10 stuks 3700036

Ovaal 8 X 4 cm 609 764 10 stuks 6 x 10 stuks 3700044

7,5 X 7,5 cm 609 768 10 stuks 6 x 10 stuks 3699899

10 X 10 cm 609 772 10 stuks 6 x 10 stuks 3700051
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Hydrocoll®
Hydrocolloïd verband

In de granulatiefase bevordert Hydrocoll® de vorming van nieuw weefsel 
door de activiteit van fibroblasten te stimuleren. Vanwege het hoge aandeel 
hydroactieve colloïden heeft Hydrocoll® een extra hoog absorptievermogen en 
is het ook geschikt voor exsuderende wonden. Exsudaat wordt snel opgenomen 
en vastgehouden in de structuur van het verband. Op deze manier kan de 
microcirculatie in het wondgebied worden verhoogd, wat weer helpt bij het 
activeren van de lichaamseigen reinigingsmechanismen, vooral in het geval van 
chronische aandoeningen en een langzamer verlopende genezing.

Eigenschappen
Hydrocoll® is een zelfklevend, absorberend hydrocolloïdenverband dat is 
bedekt met een semipermeabele polyurethaanfilm die voorkomt dat bacteriën 
en vocht binnendringen. Door het absorberen van wondexsudaat zwellen de 
hydrocolloïdale deeltjes op en vormen een gel die de wondholte opvult en een 
vochtig wondmilieu in stand houdt. De gel blijft exsudaat absorberen totdat de 
hydrocolloïden verzadigd zijn. De bovenzijde zwelt op en het verband is verzadigd 
als de verhoging ongeveer 1 cm boven de rand uitkomt. De gelvormige laag aan 
de onderzijde van de pleister voorkomt dat Hydrocoll® aan de wond vastplakt. 
Het verband kan pijnloos worden verwijderd zonder de granulatie en het nieuw 
gevormde weefsel te beschadigen. De bovenste laag fungeert als een veilige 
barrière tegen bacteriën en beschermt de wond tegen infectie en binnendringend 
vocht. De patiënt kan met de pleister douchen en baden. Hydrocoll® laat geen 
uv-A- of uv-B-straling door. Hydrocoll® thin heeft een lichtere absorptiecapaciteit 
(ca. 50%) en is vooral geschikt voor de epithelisatiefase. In de epithelisatiefase 
bevordert Hydrocoll® thin door het vochtige wondmilieu de celdeling en celmigratie 
in het epitheel. De verbandwisselintervallen kunnen in deze fase worden verlengd 
tot maximaal zeven dagen. Het controleren van de wondomgeving wordt 
vergemakkelijkt door de transparante wondbedekker. Beide wondbedekkers en 
met name Hydrocoll® thin kunnen ook worden toegepast in het kader van een 
occlusietherapie bij verschillende huidaandoeningen, maar altijd onder toezicht 
van een arts.

Materiaal
De pleisters bestaan uit synthetische elastomeren en natriumcarboxymethylcellulose 
(NaCMC) in matrixstructuur, bedekt met een semipermeabele polyurethaanfilm. 
De pleisters bevatten geen gelatine of colofonium. De standaard pleister is 0,67 
mm dik en de thin-versie 0,37 mm. Het product is geclassificeerd als medisch 
hulpmiddel klasse IIb, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 
93/42/EG.

Indicatie
Voor de behandeling van chronische, langzaam genezende 
wonden, bijvoorbeeld veneuze beenulcera of decubitus. 
Ook geschikt voor graftlocaties of de behandeling van 
brandwonden tot graad 2a. Contra-indicaties: Hydrocoll® 
mag niet worden gebruikt op blootliggend bot- en 
spierweefsel en pezen en ook niet bij klinisch geïnfecteerde 
wonden of diabetische ulcera.

Voordelen:
• Hoog absorptievermogen 
• Eenvoudig in gebruik
• Absorptie over het gehele wondoppervlak
• Kan op maat worden geknipt 
• Transparant
• Zacht en goed te draperen
• Bevat geen colofonium of gelatine

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Hydrocoll®, 
hydrocolloïd verband

10 x 10 cm 900 744 10 stuks 20 x 10 stuks 1629542

15 x 15 cm 900 748 5 stuks 16 x 5 stuks 1629559

20 x 20 cm 900 749 5 stuks 16 x 5 stuks 1629567

Hydrocoll® sacraal, 
hydrocolloïd verband

12 x 18 cm 900 755 5 stuks 16 x 5 stuks 1629385

Hydrocoll® thin, 
hydrocolloïd verband

10 x 10 cm 900 758 20 stuks 20 x 20 stuks 1629328

15 x 15 cm 900 760 5 stuks 16 x 5 stuks 1629344

Hydrocoll® concave 8 x 12 cm 900 756 10 stuks 20 x 10 stuks 1629013
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Bij het behandelen van droge chronische wonden werkt Hydrosorb als 
weekmaker, die eventueel aanwezig necrotisch weefsel oplost en absorbeert. 
Als exsudaat wordt opgesloten in het verband, ontstaat in de wond een beter 
genezingsmilieu. Door de vochtige omgeving die wordt gecreëerd, kunnen de 
nieuw gevormde cellen zich snel over de wond verspreiden en nieuw weefsel 
ontwikkelen. Het verband is zacht, gemakkelijk te draperen en biedt een hoge 
mate van draagcomfort.

Eigenschappen
Hydrosorb® creëert een vochtige wondomgeving en is geschikt voor de 
behandeling van chronische wonden. In de granulatiefase bevordert Hydrosorb 
de vorming van nieuw weefsel. Met Hydrosorb® kan indien nodig langdurig een 
vochtig wondmilieu worden gehandhaafd. Het verband kan, afhankelijk van de 
staat van de wond, tot 7 dagen blijven zitten. In de epithelisatiefase bevordert 
Hydrosorb® door het vochtige wondmilieu de celdeling en celmigratie. Hydrosorb® 
lost necrotisch weefsel op en absorbeert het. Het verband kan worden verwisseld 
zonder het nieuw gevormde weefsel te irriteren en zonder pijn en ongemak voor 
de patiënt, omdat het verband niet aan de wond hecht. Omdat Hydrosorb® 
transparant is, kan de wond eenvoudig worden geïnspecteerd zonder dat het 
verband moet worden verwisseld. Door de zacht-elastische eigenschappen van 
gel beschermt Hydrosorb® de wond optimaal tegen invloeden van buitenaf.

Materiaal
Hydrogelverband dat is bedekt met een semipermeabel polyurethaanlaagje. 
De hydrogel bestaat uit polyurethaan in een matrixstructuur die voor 60% uit 
water bestaat. Hydrosorb® comfort is voorzien van een kleefmassa op basis van 
acrylaat. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel. 
Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie en aanbrenging
Voor de behandeling van slecht genezende, chronische wonden met een geringe 
hoeveelheid exsudaat, bijvoorbeeld beenulcera of decubitus. Kan ook worden 
gebruikt voor brandwonden tot graad 2a en graftlocaties. Ideaal voor preventie 
en behandeling van radiodermieten.
Contra-indicaties: mag niet worden gebruikt bij een bestaande klinische infectie 
of brandwonden van de 3e graad. Bij gebruik van gel moet de wond worden 
bedekt met een laag gel en worden beschermd met een geschikt dekverband.

Voor het fixeren van Hydrosorb® kan ieder type fixatieverband 
worden gebruikt. Hydrosorb® comfort is voorzien van een 
kleefrand die het verband op zijn plaats houdt. Hydrosorb® is 
voorzien van een transparante documentatiefolie waardoor 
het genezingsproces gemakkelijk te volgen is. Op de folie 
kan de naam van de patiënt, de datum en de grootte van 
de wond worden aangegeven om deze gegevens later over 
te nemen in het patiëntendossier.

Voordelen:
• Hydrosorb® comfort heeft een brede kleefrand om de 

fixatie te vergemakkelijken.
• Bestaat voor 60% uit water
• Koelend effect
• Transparant om observatie toe te laten
• Reinigend
• Eenvoudig in gebruik
• Zeer comfortabel voor de patiënt
• Beschermt de wond
• Vereenvoudigt de documentatie

Hydrosorb® (comfort)
Transparant gelverband

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Hydrosorb® 
Steriel, afzonderlijk 
verpakt

5 x 7,5 cm 900 853 5 stuks 6 x 5 stuks 1308451

10 x 10 cm 900 854 5 stuks 6 x 5 stuks 1308469

20 x 20 cm 900 855 3 stuks 5 x 3 stuks 1308477

Hydrosorb® 
Comfort
Steriel, afzonderlijk 
verpakt

4,5 x 6,5 cm 900 702 5 stuks 12 x 5 stuks 1522846

7,5 x 10 cm 900 706 5 stuks 6 x 5 stuks 1427814

12,5 x 12,5 
cm

900 723 5 stuks 6 x 5 stuks 1427822
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Hydrosorb® Gel
Reinigende gel

Hydrosorb® Gel is een heldere, viskeuze gel op basis van Ringer-oplossing en 
glycerine. De gel ondersteunt een autolytische reiniging van de wond. Doorgaans 
wordt het zelfreinigende vermogen van de wond gestimuleerd als een vochtig 
wondmilieu wordt gehandhaafd. Samen met de gel wordt ook opgelost 
necrotisch materiaal verwijderd. Hydrosorb® Gel kan met alle verbandsoorten 
worden gecombineerd.

Eigenschappen
Door de spuit is het product perfect te doseren, de gel wordt direct op de wond 
aangebracht, zonder te kleven en in de juiste hoeveelheid, en minimaliseert zo 
het risico dat er iets mis gaat.
Dankzij het hydroactieve effect kunnen wonden met Hydrosorb® Gel snel 
worden gereinigd. De gel kan met allerlei verbandsoorten worden gecombineerd 
en beperkt de pijn bij het verwisselen van het verband. Zowel de hoeveelheid 
gel die op de wond is aangebracht als de hoeveelheid die in de spuit is 
achtergebleven, is gemakkelijk af te lezen door de dubbele meetscala op de spuit. 
Door het gebruiksgemak van de spuit en de eenvoudige dosering is het gebruik 
van Hydrosorb® Gel tijdbesparend. In tegenstelling tot een tube, waarbij altijd gel 
in de vouwen en randen achterblijft, kan de Hydrosorb® Gelspuit volledig worden 
geleegd. De spuit is ook eenvoudig te hersluiten, als de behandeling om een of 
andere reden moet worden onderbroken.

Materiaal
Gelsamenstelling: hydroxyethylcellulose (HEC), carboxymethylcellulose (CMC), 
Carbomeer (verdikkingsmiddel, synthetische polymeer). Vloeistof: Ringer-
vloeistof. Weekmaker: glycerine. 
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel.  Voorzien 
van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie en aanbrenging
Voor autolytische reiniging van oppervlakkige en diepe 
wonden met geringe exsudatie, bijv. beenulcera, decubitus 
of brandwonden tot graad 2b. Contra-indicaties: 
voorzichtigheid is geboden bij diepe wonden met nauwe 
openingen, type fistel, omdat de gel in dat geval wellicht 
moeilijk te verwijderen is.

De wond bedekken met een 5 mm dikke laag gel en een 
geschikt dekverband aanbrengen.

Voordelen:
• Veilige dosering 
• Flexibel en pijnloos
• Vergemakkelijkt de documentatie
• Eenvoudig in gebruik, tijdbesparend
• Economisch

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Hydrosorb® Gel 
Steriel, afzonderlijk 
verpakt

8 g 900 843 5 stuks 10 x 5 stuks 2422392

15 g 900 844 10 stuks 10 x 5 stuks 2155125
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Schuimverband met aan de wondzijde een netvormige hydrogellaag en 
waterdampdoorlatende, vocht- en kiemdichte polyurethaan afdeklaag; het 
absorberende schuim neemt overvloedig wondexsudaat snel op zonder de 
wond uit te drogen; bij relatief droge wonden geeft het hydrogel vocht af en 
ondersteunt de opbouw en handhaving van het vochtige wondmilieu, waardoor 
granulatie en epithelisering versneld worden; het verband is zacht en plooibaar, 
beschikt over een goede polsterwerking en kan pijnloos verwijderd worden; ook 
met fixatiefolie verkrijgbaar. 

Eigenschappen
Hydro-responsief wondverband met AquaClear-geltechnologie voor een snellere 
sluiting van de wond. AquaClear-geltechnologie zorgt voor een optimaal 
wondmilieu en ondersteunt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam.
Snel: 23.5% snellere epithelisatie dan bij een siliconen wondcontactlaag.
Actief: 3 keer hogere concentratie van groeifactoren
Effectief: houdt met behulp van de AquaClear-geltechnologie een vochtig 
wondmilieu in stand

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

Indicatie en aanbrenging
Het licht zelfhechtende effect vergemakkelijkt de behandeling door een 
voorfixatie op de huid, voor een langdurige fixatie moeten geschikte producten 
gebruikt worden zoals hypoallergene fixatiepleisters of -verbanden.

Voor de wondbehandeling van gering tot matig exsuderende wonden in de 
granulatie- en epitheliseringsfase, zoals bij ulcus cruris, diabetisch voetsyndroom 
en decubitus; voor het verzorgen van verbrandingen tot graad 2a.

Voordelen:
• Houdt een optimaal vochtig wondmilieu in stand
• Ondersteunt het natuurlijke genezingsproces van het 

lichaam
• Snellere sluiting van de wond
• Hogere concentratie van groeifactoren
• Gemakkelijk en hygiënisch aan te brengen dankzij 

“Initial Tack”.
• Geschikt voor relatief droge en exsuderende wonden.
• Houdt de vochtige wondomgeving op peil dankzij de 

AquaClear-technologie.
• Absorbeert goed en voorkomt maceratie, dus zeer 

huidvriendelijk.
• 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.

• Het verband blijft lang genoeg op de wond om tijd en 
kosten te besparen.

• Tal van toepassingsmogelijkheden en veilig in gebruik.

HydroTac®

Hydrofiel schuimverband

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

HydroTac® 
wondverband
Steriel, per stuk 
verpakt

diameter 
6 cm

685 848 3 stuks 12 x 3 stuks *
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PermaFoam®

Polyurethaanschuimverband

PermaFoam® is ontwikkeld voor gebruik in de reinigingsfase en de vroege granulatiefase van de wondgenezing. 
Het is een probleem als deze fasen te lang duren en de exsudatie, die in eerste instantie de wondgenezing versnelt, 
een averechts effect heeft, schade veroorzaakt aan de huid rond de wond en het genezingsproces belemmert. 
Adequaat exsudaatbeheer moet ervoor zorgen dat overtollig exsudaat van de wond weg wordt geleid. Het is ook 
belangrijk dat het verband de wond niet afsluit en daardoor de wondgenezing verstoort, want dit kan een nieuwe 
bacteriële besmetting in de hand werken.

Eigenschappen
Het verband is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: met en zonder plakrand. De uitvoering met plakrand wordt 
aangeduid met de extensie “comfort”. Grote open poriën (400-1000 μm) aan de naar de wond toe gekeerde zijde 
zorgen voor een goede opname van grotere deeltjes, zoals bacteriën, celresten en viskeus wondvocht. Bacteriën 
hebben een diameter van 1-5 μm. Het semi-permeabele oppervlak bestaat uit kleine, gesloten polyurethaanporiën. 
De geleidelijke afname van de grootte van de poriën minimaliseert dankzij de goede absorptie het risico van 
maceratie. Het exsudaat wordt in de bovenste laag van het verband vastgehouden. Door het zachte materiaal hecht 
het verband zich minder snel aan het wondbed en is het verwisselen van het verband minder pijnlijk. De verticale 
absorptie voorkomt dat het exsudaat zich naar de zijkanten verspreidt en daardoor is het verband uitermate 
geschikt voor compressietherapie (getest tot 42 mmHg). Het verband kan meerdere dagen achtereen op de wond 
blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat die vrijkomt. Het verband moet vervangen worden als dit vanuit 
klinisch oogpunt aan te raden is en als aan de randen van het verband wondsecreet zichtbaar is. Om het verband 
gemakkelijk te kunnen verwijderen, kan het best vooraf met zoutoplossing worden bevochtigd.

Materiaal
Het verband bestaat uit polyurethaan. PermaFoam® comfort is voorzien van een kleefmassa op basis van acryl. 
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel. Voorzien van een CE-markering volgens 
EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie en aanbrenging
Voor het reinigen van wonden en voor het stimuleren van een tijdige granulatie. Voor de behandeling van vochtige 
tot zeer vochtige wonden, bijvoorbeeld beenulcera of drukulcera. Bij veneuze beenulcera in combinatie met 
compressie. Brandwonden. Contra-indicaties: PermaFoam® of PermaFoam® comfort mag niet worden gebruikt 
op blootliggend bot- of spierweefsel en pezen, voor klinisch geïnfecteerde wonden, schimmelinfecties en 2e- of 
3e-graads brandwonden.

Het verband moet zo worden aangebracht 
dat het 1 à 2 cm over de randen van de 
wond heen steekt. Hoe groter de wond, 
hoe meer overlapping nodig is. Indien 
nodig kan het verband op maat worden 
geknipt met een steriele schaar.
De witte kant moet naar de wond toe 
wijzen en de beige, gladde bovenkant moet 
van de wond afgekeerd zijn. PermaFoam® 
kan worden gefixeerd met fixatietape of 
een kousverband, afhankelijk van de locatie 
van de wond. PermaFoam® comfort wordt 
met behulp van de zelfklevende randen 
gefixeerd.

Speciale informatie
PermaFoam® en PermaFoam® comfort 
mogen niet worden gebruikt in combinatie 
met oxidatiemiddelen zoals hypochloride-
oplossingen of waterstofperoxide, omdat 
deze het schuim kunnen beschadigen. 
Als er oxidatiemiddelen moeten worden 
gebruikt, kan de wond na behandeling 
worden doorgespoeld met Ringer-
oplossing of zoutoplossing. Daarna kan 
PermaFoam® worden aangebracht.

Voordelen:
• Hoog absorptievermogen
• Eenvoudig in gebruik
• Zacht, comfortabel voor de patiënt
• Economisch
• Beschermt de wond
• In vele maten leverbaar

Omschrijving Afmeting Wondkussen Art.-nr. Prijseen-
heid Verzendeenheid CNK

PermaFoam® 

Steriel, afzonderlijk verpakt
10 x 10 cm 10 x 10 cm 409 401 10 stuks 6 x 10 stuks 1759752

15 x 15 cm 15 x 15 cm 409 405 5 stuks 5 x 6 stuks 1759968

20 x 20 cm 20 x 20 cm 409 406 3 stuks 6 x 3 stuks 1759992

6 cm Ø 6 cm Ø 409 427 10 stuks 6 x 10 stuks 2140986

PermaFoam® Comfort 
Steriel, afzonderlijk verpakt

11 x 11 cm 6 x 6 cm 409 407 3 stuks 12x 3 stuks 1760065

11 x 11 cm 6 x 6 cm 409 408 10 stuks 6 x 10 stuks 1760081

8 x 8 cm 3.5 x 3.5 cm 409 428 10 stuks 6 x 10 stuks 2140994

15 x 15 cm 10 x 10 cm 409 412 5 stuks 6 x 5 stuks 1760164

PermaFoam® Cavity
Steriel, afzonderlijk verpakt

10 x 10 cm 10 x 10 cm 409 425 3 stuks 12 x 3 stuks 2140960

PermaFoam® 
Tracheostomy
Steriel, afzonderlijk verpakt

8 x 8 cm 8 x 8 cm 409 426 10 stuks 6 x 10 stuks 2140978

PermaFoam® Sacral
Steriel, afzonderlijk verpakt

22 x 22 cm
14,5 x 12,5 
cm

409 423 3 stuks 6 x 3 stuks 2140945

22 x 22 cm
14,5 x 12,5 
cm

409 430 10 stuks 6 x 10 stuks 2167674

PermaFoam® Concave
Steriel, afzonderlijk verpakt

16,5 x 18 
cm

10,5 x 12 cm 409 424 3 stuks 6 x 3 stuks 2140952

16,5 x 18 
cm

10,5 x 12 cm 409 429 10 stuks 6 x 10 stuks 2167682
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Sorbalgon® (T) 
Wondbedekker met calciumalginaatvezels

Sorbalgon® is een calciumalginaatverband met een hoog absorberend vermogen. 
Zodra Sorbalgon® in contact komt met de zouten in exsudaat en bloed, vormt 
zich een gel die helpt de wond te beschermen en het overtollige exsudaat en 
bacteriën opsluit.
De gel heeft een hydraterende werking en creëert zo een milieu dat bevorderend 
is voor de genezing. Effectief exsudaatbeheer is van groot belang, omdat 
exsudaat niet alleen de huid rondom de wond kan beschadigen, maar ook het 
genezingsproces belemmert als deze fase te lang duurt.

Eigenschappen
Sorbalgon® heeft een zeer hoge absorptiecapaciteit en kan ongeveer 20 keer 
het eigen gewicht opnemen. Wanneer Sorbalgon® in contact komt met de 
zouten in wondexsudaat en bloed, vormt het een gel. De gel sluit bacteriën op 
en voorkomt zo dat ze de wond aanvallen, waardoor een beter genezingsmilieu 
wordt gecreëerd. De gel voorkomt ook dat het product zich vasthecht aan de 
wond. Indien bij het verwijderen een restant van de wondbedekker achterblijft, 
wordt dit door het lichaam geresorbeerd.
De gelachtige consistentie van Sorbalgon® heeft hetzelfde effect als een vochtig 
verband en voorkomt dat de wond uitdroogt. Het vochtig houden van de wond 
bevordert het genezingsproces. Sorbalgon® is verkrijgbaar als rechthoekig 
kompres in verschillende formaten. Voor diepe wonden is Sorbalgon® ook 
verkrijgbaar als tamponadestrook, herkenbaar aan de T achter de naam.

Materiaal
99% calciumalginaat en 1% polysorbaat. Sorbalgon® bevat geen werkzame 
bestanddelen. Het product is als medisch hulpmiddel klasse IIb ingedeeld

Indicatie en aanbrenging
Voor alle wonden met secreetvorming, zowel acute als chronische. Bijvoorbeeld 
graftlocaties, neusbloedingen, nagelextracties, abcessen, beenulcera of decubitus, 
maar ook wonden na een (tumor)chirurgische ingreep. Contra-indicaties: niet 
bekend. 

Wanneer Sorbalgon® wordt gebruikt voor diepe wonden, moet de wondholte 
losjes worden opgevuld, omdat de alginaatvezels uitzetten als ze wondexsudaat 
opnemen. Een te stevig opgevulde wondholte kan leiden tot pijn en schade, 
omdat het vulmateriaal tegen de wondranden drukt. Sorbalgon® kan worden 
gefixeerd met een folieverband, een hydrocolloïd verband of een absorberend 
verband.

Voordelen:
• Hoog absorptievermogen 
• Hemostatisch
• Behoudt een nat milieu
• Heel zacht en conformeerbaar 
• Veilige reiniging
• Eenvoudig in gebruik
• Economisch

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Sorbalgon®

steriel, per stuk 
verpakt

5 x 5 cm 999 598 10 stuks 20 x 10 stuks 1232958

10 x 10 cm 999 584 3 stuks 15 x 3 stuks 1527514

10 x 10 cm 999 595 10 stuks 10 x 10 stuks 1232966

10 x 20 cm 999 589 5 stuks 8 x 5 stuks 1527522

Sorbalgon® T
steriel, per stuk 
verpakt

2 g / 30 cm 999 592 5 stuks 10 x 5 stuks 1300144
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Een wondverband gaat altijd gepaard met het risico dat het wondbed keer op keer 
wordt opengescheurd. Dat veroorzaakt pijn en kan leiden tot onwil bij de patiënt 
ten aanzien van het verwisselen van het verband. Het Atrauman® zalfkompres kan 
in combinatie met verschillende andere wondverbanden worden gebruikt om te 
voorkomen dat het verband hecht aan de wond. Atrauman bevat triglyceriden 
die voorkomen dat de wond uitdroogt en tevens de intacte huid aan de randen 
van de wond beschermen. De fijnmazige structuur van het kompres laat exsudaat 
door, zodat het kan worden opgenomen door het secundaire verband.

Eigenschappen
Het dunne zachte weefsel van hydrofobe polyestervezels heeft een glad oppervlak 
dat voorkomt dat nieuw gevormd weefsel in het kompres groeit. Zo wordt 
voorkomen dat het kompres zich aan de wond hecht, wat geregeld voorkomt. 
Er blijven geen zalfresten achter in de wond, waardoor de wond gemakkelijk te 
reinigen en te beoordelen is.
Atrauman® houdt de wond en de wondranden soepel en beschermt de wond 
tegen uitdroging. De zalf is lucht- en exsudaatdoorlatend. Hierdoor kan exsudaat 
snel uit de wond worden afgevoerd. Om ervoor te zorgen dat overtollig 
exsudaat snel wordt opgenomen, moet Atrauman® worden gecombineerd met 
een absorberend verband. Omdat de zalf geen werkzame bestanddelen bevat, 
kan het kompres ook binnen de dermatologie en voor geneesmiddelgevoelige 
patiënten dan wel patiënten met een gevoelige huid worden gebruikt. 
Therapeutisch werkzame stoffen kunnen na beoordeling door de arts worden 
toegevoegd. Atrauman® moet bij elke verbandwissel worden vervangen, tenzij 
de behandelend arts iets anders voorschrijft.

Materiaal
Geweven hydrofoob polyester dat is geïmpregneerd met een zalf zonder 
werkzame bestanddelen. Zalfbestanddelen: vetzuren (triglyceriden) en kokosolie 
(caprylzuur/caprinezuur/ stearinezuurtriglyceride; bis-diglyceryl polyacyladipate-2 
(conform INCl)). De zalf is niet sensibiliserend en bevat geen toevoegingen van 
vaseline, lanoline of paraffine.
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel. Voorzien 
van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie en aanbrenging
Voor atraumatische wondbehandeling in alle wondgenezingsfasen, bijvoorbeeld 
bij littekenweefsel, beenulcera, decubitus, brandwonden, stralingsschade, 
abcessen, huidtransplantaties en nagelextracties.
Contra-indicaties: niet bekend.

Omschrijving Afmet-
ing Art.-nr. Prijseen-

heid
Verzend-
eenheid CNK

Atrauman® 
zalfkompres 
Steriel, afzonderlijk 
verpakt

5 x 5 cm 499 510 10 stuks 40 x 10 stuks 1121276

5 x 5 cm 499 550 50 stuks 16 x 50 stuks 1121284

7,5 x 10 cm 499 513 10 stuks 20 x 10 stuks 392357

7,5 x 10 cm 499 553 50 stuks 8 x 50 stuks 1121292

10 x 20 cm 499 536 30 stuks 5 x 30 stuks 392381

Atrauman®

Zalfkompres

Omdat Atrauman® niet hecht aan de huid, kan het 
bevestigen op sommige plaatsen lastig zijn, bijvoorbeeld 
aan de onderkant van het been. De eenvoudigste methode 
is om eerst het zalfkompres op het secundaire verband te 
plaatsen en dan beide verbanden samen op de wond aan 
te brengen.
Als een secundair verband niet nodig is, kan het zalfkompres 
ook met een gaasverband worden gefixeerd.

Voordelen:
• Verlicht de pijn 
• Niet hechtend
• Zacht, comfortabel voor de patiënt 
• Economisch
• Beschermt de wond
• Veelzijdig toepasbaar 
• Verzorgt de wondranden
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Het doel van een zalfkompres is te voorkomen dat het verband aan de wond 
hecht, om zo het verwisselen van het verband voor de patiënt en het verplegend 
personeel gemakkelijker te maken. Atrauman® Ag geeft het zalfkompres nog een 
extra dimensie. Door de toevoeging van zilver heeft het kompres een antibacteriële 
functie. Het kompres biedt daardoor niet alleen bescherming tegen mechanische 
inwerkingen, maar ook tegen wondinfecties. Bij reeds geïnfecteerde wonden 
fungeert het als lokaal hulpmiddel.

Eigenschappen
Het dunne en zachte materiaal is gemakkelijk aan te brengen en zorgt voor 
een goed contact met het wondgebied. De zalfmassa bevordert de genezing 
en houdt de wond zacht. Het zilver in het verband bestaat uit metallisch zilver 
dat ioniseert wanneer het in contact komt met het wondexsudaat. Atrauman® 
Ag werkt actief tegen gramnegatieve en grampositieve bacteriën, waaronder 
MRSA-stammen. Atrauman® Ag geeft verspreid over een langere periode (7 
dagen) kleine hoeveelheden zilver af om te voorkomen dat gezonde cellen in 
het wondgebied worden gedood, wat het genezingsproces zou vertragen. De 
hoeveelheid zilver die wordt afgegeven doodt de schadelijke bacteriën die in de 
wond aanwezig zijn.

Materiaal
Geweven polyamidevezels met een laagje elementair zilver en geïmpregneerd 
met een zalf op basis van triglyceriden. Samenstelling zalfmassa: caprylische/
caprische triglyceriden, stearinezuur-triglyceriden, bis-diglyceryl-polyacyladipate-2 
en macrogol 2000 (conform INCI). Het zilvergehalte komt overeen met 30-50 
mg/100 cm2. Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, 
steriel. Voorzien van een CE-markering volgen EU-richtlijn 93/42/EG.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Vóór de behandeling van met bacteriën gecontamineerde of geïnfecteerde 
wonden is altijd een medische beoordeling noodzakelijk. Een zilverhoudend 
verband kan in geen enkel geval de wondreiniging vervangen. De wond moet 
in ieder geval worden ontdaan van necrotisch weefsel, fibrineus beslag en pus, 
anders wordt de werking van het verband belemmerd. Een behandeling met 
zilververband kan nooit een behandeling met antibiotica vervangen. Atrauman® 
Ag mag niet worden gebruikt in combinatie met paraffinehoudende zalven, 
omdat deze het effect van het verband verminderen.

Indicatie en aanbrenging
Als aanvullende maatregel bij de behandeling van wonden 
met een hoge bacteriële lading of geïnfecteerde wonden. 
Ook als aanvullende infectieprofylaxe in combinatie met de 
wondbehandeling.
Contra-indicaties: niet bekend.

Omdat Atrauman® Ag niet aan de huid hecht, kan het 
fixeren op sommige plaatsen lastig zijn, bijvoorbeeld aan 
de onderkant van het been. De eenvoudigste methode is 
om eerst het zalfkompres op het secundaire verband te 
plaatsen en dan beide verbanden samen op de wond aan 
te brengen. Als een secundair verband niet nodig is, kan 
het zalfkompres ook met een gaasverband op zijn plaats 
worden gehouden.

Voordelen:
• Doodt schadelijke bacteriën
• Niet schadelijk voor nieuwe cellen
• Zacht, comfortabel voor de patiënt
• Economisch
• Beschermt de wond
• Tast de huid niet aan

Omschrijving Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Atrauman® Ag
Steriel, per stuk 
verpakt

5 x 5 cm 499 571 10 stuks 12 x 10 stuks 2114924

5 x 5 cm 499 570 3 stuks 12 x 3 stuks 2114916

10 x 10 cm 499 573 10 stuks 12 x 10 stuks 2114940

10 x 10 cm 499 572 3 stuks 12 x 3 stuks 2114932

10 x 20 cm 499 574 3 stuks 6 x 3 stuks 2114957

10 x 20 cm 499 575 10 stuks 6 x 10 stuks 2114965

Atrauman® Ag
Zilverhoudend zalfkompres
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Atrauman® Silicone is een zachte wondcontactlaag met siliconen. Atrauman® 
Silicone wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende wonden en wordt 
naast het secundaire verband gebruikt om de wond te beschermen. Atrauman® 
Silicone voorkomt dat het verband aan de wond hecht en zorgt voor een zachte 
wondbedekking en dus een effectief genezingsproces.

Eigenschappen
Dankzij het dunne materiaal is Atrauman® Silicone goed vormbaar en gemakkelijk 
op maat te knippen. Doordat het verband aan beide kanten is gecoat met siliconen, 
is het gemakkelijk te hanteren, ook bij het vastzetten van het secundaire verband. 
Afhankelijk van de conditie van de wond kan Atrauman® Silicone meerdere 
dagen achtereen op de wond blijven. Na drie dagen moet het verband echter wel 
regelmatig worden geïnspecteerd om te voorkomen dat nieuw gevormd weefsel 
in het verband groeit.

Materiaal
Netwerk van polyethyleentereftalaat (PET) met een siliconencoating aan beide 
zijden. Door de open netwerkstructuur kan wondvocht afvloeien naar het 
secundaire verband.
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIb, steriel. Voorzien 
van een CE-markering volgen EU-richtlijn 93/42/EG.

Indicatie en aanbrenging
Licht tot matig exsuderende wonden.
Als beschermende laag op niet-exsuderende wonden. Geschikt voor de gevoelige 
huid. Te combineren met NPWT.

Maak de wond schoon voordat u Atrauman® Silicone aanbrengt. Het is belangrijk 
dat de omliggende huid droog is. Kies een bij de wond passend formaat en knip 
het verband indien nodig op maat.

Voordelen:
• Maakt het verwisselen van het verband minder pijnlijk
• Voorkomt dat het secundaire verband aan de wond 

hecht
• Beschermt het wondbed en de wondranden
• Door de geringe dikte van slechts 0,4 mm vormt het 

verband zich goed naar de wond
• Kan op maat worden geknipt
• Geschikt voor uiteenlopende indicaties

Omschrijving Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Atrauman® Silicone
Steriel, 
per stuk verpakt

5 x 7 cm 499 567 5 stuks 10 x 5 stuks 3406352

5 x 7 cm 499 568 10 stuks 10 x 10 stuks 3406360

7,5 x 10 cm 499 561 5 stuks 4 x 5 stuks 3164332

7,5 x 10 cm 499 562 10 stuks 4 x 10 stuks 3406378

10 x 20 cm 499 563 5 stuks 8 x 5 stuks 3164340

10 x 20 cm 499 564 10 stuks 8 x 10 stuks 3406386

20 x 30 cm 499 565 5 stuks 4 x 5 stuks 3164357

Atrauman® Silicone
Wondcontactlaag
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Grassolind®

Zalfkompres met neutrale impregnering

Grassolind® neutraal bestaat uit wijdmazig katoenen weefsel, geïmpregneerd 
met een neutrale zalfmassa zonder actieve bestanddelen. Zij is derhalve geschikt
voor de wondverzorging in de dermatologie bij patiënten met een gevoelige huid 
of overgevoeligheid voor geneesmiddelen en voor langdurige behandeling van 
slecht genezende wonden.

Eigenschappen
Grassolind® neutraal houdt in alle fasen van de wondgenezing het wondoppervlak 
en de wondranden soepel en beschermt de wond tegen uitdroging.
Granulatieweefsel en re-epithelialisatie worden gestimuleerd, hinderlijke 
littekencontracturen worden op effectieve wijze voorkomen.
Het zalfkompres verkleeft niet met de wond. De verbandwisseling verloopt 
pijnloos. Granulatieweefsel en jong epitheel worden bij de verbandwisseling niet 
geïrriteerd.
Het wijdmazig katoenen weefsel maakt voldoende zuurstoftoevoer mogelijk 
en waarborgt een goede ventilatie. Secreet kan onbelemmerd afvloeien, 
opeenhoping van vocht wordt voorkomen.
Bovendien kan het katoenen weefsel zonder problemen in kleinere stukken 
worden geknipt, b.v. als een veilige matrix voor huidtransplantaten.
Grassolind® neutraal leidt ook bij langdurige behandeling niet tot sensibilisatie 
of overgevoeligheid. Desgewenst kunnen wondenspecifiek noodzakelijke 
medicamenten te allen tijde worden toegevoegd.

Materiaal
Grassolind® neutraal bestaat uit wijdmazig katoenen weefsel.

Indicatie en aanbrenging
Voor een atraumatische verzorging en het soepel houden van oppervlakkige 
wonden, b.v. schaaf-, kneus-, brand-, schroei-, ets- en stralingswonden etc.; in de 
plastische en cosmetische chirurgie; bij nagelextracties, phimosis operaties etc.
Voor het afdekken van huidtransplantatiewonden en ter fixatie van 
huidtransplantaten. 

Ideaal in de dermatologie bij patiënten met een 
overgevoeligheid voor geneesmiddelen alsmede voor 
langdurige behandeling van slecht genezende wonden, juist 
omdat in deze gevallen gevaar bestaat voor sensibilisatie.
Fixatie van het verband in combinatie met een absorberend 
verband door middel van de volvlakpleister OmniFix® elastic 
of zwachtel Peha-haft®.

Voordelen:
• Tal van toepassingsmogelijkheden 
• Luchtdoorlatend
• Bevat geen latex

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Grassolind® 
Per stuk verpakt 
in doos

5 x 5 cm 499 310 10 stuks 40 x 10 stuks 1385756

5 x 5 cm 499 350 50 stuks 12 x 50 stuks 1385764

7,5 x 10 cm 499 313 10 stuks 20 x 10 stuks 811992

7,5 x 10 cm 499 353 50 stuks 6 x 50 stuks 1255462

10 x 10 cm 499 354 50 stuks 6 x 50 stuks 1738897

10 x 10 cm 499 314 10 stuks 20 x 10 stuks 895318

10 x 20 cm 499 336 30 stuks 10 x 30 stuks 814996
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RespoSorb® Super
Superabsorberend kompres

RespoSorb® Super neemt exsudaat en wondsecreet snel op, ook onder 
compressie, houdt het in de absorberende kern vast,  voorkomt maceratie en 
zorgt voor een vochtig wondmilieu. RespoSorb® Super heeft niet alleen een sterk 
absorberende werking, maar zorgt ook voor een goede polstering van de wond.
 
Doordat RespoSorb® Super extra vocht kan opnemen, hoeft het verband minder 
frequent te worden vervangen; dat bevordert de rust van de wond en biedt extra 
bescherming tegen contaminatie.
 
RespoSorb® Super is een samengesteld absorberend verband dat uit vier 
verschillende materiaallagen bestaat, is rondom gesloten en heeft afgeronde 
hoeken. De wondzijde van het verband bestaat uit een zeer zacht hydrofoob vlies 
dat verkleving met de wond voorkomt. De kern van het kompres wordt gevormd 
door zachte celstofvlokken, die vermengd zijn met polyacrylaat polymeren die 
vloeistof vasthouden. Deze absorberende kern wordt omgeven door een dun 
vlies, dat de vloeistof gelijkmatig verdeelt. De buitenzijde van het verband 
bestaat uit een groen polypropyleenvlies dat waterafstotend en tegelijkertijd 
luchtdoorlatend is en gasuitwisseling toelaat.

Eigenschappen
RespoSorb® Super neemt exsudaat en wondsecreet snel op, ook onder 
compressie, houdt het in de absorberende kern vast,  voorkomt maceratie en 
zorgt voor een vochtig wondmilieu. RespoSorb® Super heeft niet alleen een sterk 
absorberende werking, maar zorgt ook voor een goede polstering van de wond.

Materiaal
- Wondzijde: hydrofiel non-woven PA/Viscose (55/45%)
- Absorberende kern: hydrofiele cellulose vezels + superabsorberende polymeren 
(SAP)
- Tissue: hydrofiele cellulose
- Buitenzijde: hydrofoob non-woven 100% PP

Indicatie en aanbrenging
RespoSorb® Super is speciaal geschikt voor de behandeling 
van oppervlakkige, sterk exsudatieve acute of chronische 
wonden.
Plaats RespoSorb® Super met de witte zijde op de wond 
zodat de groene non-woven laag zich niet langs de zijde 
naar de wond toe bevindt.
Het product kan niet op maat worden geknipt.

Voordelen:
• Zeer sterk absorberend
• Houdt exsudaat vast
• Geen maceratie
• Hoog draagcomfort

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

RespoSorb® Super 
steriel, per stuk 
verpakt

10 x 10 cm 685 020 10 stuks 6 x 10 stuks 3674058

10 x 20 cm 685 021 10 stuks 6 x 10 stuks 3674066

15 x 20 cm 685 022 10 stuks 6 x 10 stuks 3674074

20 x 25 cm 685 023 10 stuks 6 x 10 stuks 3674082

20 x 40 cm 685 024 10 stuks 5 x 10 stuks 3674090
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Zetuvit® E
Absorberend verband

Zetuvit® E is een absorberend verband voor matig tot sterk exsuderende wonden. 
Het verband bestaat uit vier verschillende materiaallagen die elkaar optimaal 
aanvullen en waaraan het verband zijn positieve eigenschappen ontleent.

Eigenschappen
Het verband heeft een uitstekend absorptievermogen en neemt exsudaat snel 
op. Het verband is goed te combineren met andere soorten verbanden zoals 
zalfkompressen of calciumalginaten.

Materiaal
Zetuvit® E bestaat uit vier lagen. De absorberende kern bestaat uit watten van 
cellulose en wordt omhuld door een dunne non-woven laag van cellulose die 
de vloeistof gelijkmatig verdeelt over het verband. De achterzijde met de blauwe 
kleurmarkering bestaat uit non-woven polypropyleen dat bestand is tegen 
vocht, maar toch luchtdoorlatend en niet occlusief is. Dit voorkomt dat door het 
exsudaat klonten in het verband ontstaan. De voorkant bestaat uit hydrofiel, niet-
geweven polypropyleen dat voorkomt dat het verband vastplakt aan de wond.
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I. Voorzien van een 
CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EEG.

Indicatie
Alle oppervlakkige, matig tot sterk exsuderende wonden, zoals chirurgische 
wonden of veneuze beenulcera. Kan bij diepe wonden worden gecombineerd 
met bijvoorbeeld Sorbalgon®. Bij geïnfecteerde wonden dan wel wonden met een 
hoog infectierisico kan het verband met Atrauman® Ag worden gecombineerd. 
Zetuvit® E mag niet worden gebruikt voor droge wonden, op blootliggend bot- 
en spierweefsel en pezen.

Instructies voor het fixeren
Zetuvit® E kan al naargelang de plaats van de wond worden 
vastgezet met een zwachtel, tape, een kousverband of een 
fixeernet.

Voordelen:
• Het verband heeft een uitstekend absorptievermogen 

en neemt exsudaat snel op
• Watten van cellulose maken het verband zacht en 

zorgen voor een goede dempende werking
• Dankzij de blauwe markeringen is het risico dat het 

verband verkeerd wordt aangebracht gering
• Economisch
• De hydrofiele voorkant zorgt ervoor dat het verband 

niet aan de wond vastplakt
• De hydrofobe achterzijde beschermt de wond tegen 

contaminatie.
• In vele maten leverbaar

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Zetuvit® E 
Steriel, afzonderlijk 
verpakt

10 x 10 cm 413 770 25 stuks 9 x 25 stuks 2113785

10 x 20 cm 413 771 25 stuks 9 x 25 stuks 2113793

15 x 20 cm 413 772 25 stuks 6 x 25 stuks 2113801

15 x 25 cm 413 773 10 stuks 10 x 10 stuks 2113819

20 x 20 cm 413 774 15 stuks 7 x 15 stuks 2113827

20 x 25 cm 413 775 15 stuks 6 x 15 stuks 2113835

20 x 40 cm 413 776 10 stuks 6 x 10 stuks 2113843

10 x 20 cm 413 779 5 stuks 12 x 5 stuks 2164911

10 x 10 cm 413 784 10 stuks 6 x 10 stuks 2164903

Zetuvit® E 
Onsteriel, 
afzonderlijk 
verpakt

10 x 10 cm 413 860 50 stuks 12 x 50 stuks 2113710

10 x 20 cm 413 861 50 stuks 4 x 50 stuks 2113728

15 x 20 cm 413 862 50 stuks 4 x 50 stuks 2113736

15 x 25 cm 413 863 50 stuks 3 x 50 stuks 2113744

20 x 20 cm 413 864 50 stuks 4 x 50 stuks 2113751

20 x 25 cm 413 865 50 stuks 4 x 50 stuks 2113769

20 x 40 cm 413 866 30 stuks 4 x 30 stuks 2113777
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Lastodur® strong
Lange-rek-compressiezwachtel

Lastodur® strong is een permanent elastische lange-rek-zwachtel met een 
elasticiteit van 180%. De uitrekking kan worden gevarieerd om de mate van 
compressie te regelen. De zwachtel is luchtdoorlatend en huidvriendelijk. 
Lastodur strong heeft een stevige, geweven structuur.

Eigenschappen
De zwachtel bestaat voor een groot deel uit natuurlijke vezels en is zeer 
huidvriendelijk. Luchtdoorlatend. Lastodur® strong is van stevige kwaliteit 
en daardoor bijzonder slijtvast. Normaliter kan de zwachtel ´s nachts worden 
verwijderd en ´s ochtends opnieuw worden aangebracht.

Materiaal
85% katoen, 7% polyamide, 8% elastaan. Het product is geclassificeerd als 
medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens 
EU-richtlijn 93/42/EG.
Lengte uitgerekt: 7 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,5 m, elasticiteit: 180%.

Indicatie
Voor profylactische doeleinden of voor de behandeling van oedeem, bijvoorbeeld 
bij veneuze insufficiëntie. In het kader van een trombosebehandeling. Ter 
ondersteuning en verlichting van spier- en skeletschade en als sportbandage. 
Contra-indicaties: arteriële occlusieve ziekte.

Wasinstructies
Lastodur® strong kan worden gewassen op 60 °C en is autoclaveerbaar op 134°C.

Instructies voor het fixeren
Gebruik de verbandklemmen waarmee het product wordt 
geleverd niet om het product te bevestigen bij een patiënt. 
De verbandklemmen zijn alleen bedoeld om het product 
tijdens het transport te fixeren. Fixeer de zwachtel met een 
tape naar keuze, bijvoorbeeld Omniplast®.

Voordelen:
• Elastische zwachtel met lange rek
• Goed aanpasbare druk
• Voor compressietherapie en resorptie van oedeem 
• Optimaal draagcomfort 
• Op maat te knippen
• Tal van toepassingsmogelijkheden 
• Luchtdoorlatend
• Bevat geen latex

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Lastodur® 
strong

6 cm x 7 m 931 663 1 stuk 60 x 1 stuk 816827

8 cm x 7 m 931 664 1 stuk 60 x 1 stuk 816835

10 cm x 7 m 931 665 1 stuk 60 x 1 stuk 816843

12 cm x 7 m 931 666 1 stuk 30 x 1 stuk 816850

14 cm x 7 m 931 629 1 stuk 18 x 1 stuk 1677855

20 cm x 7 m 931 668 1 stuk 20 x 1 stuk 81686
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Pütterbinde®

Korte-rek-compressiezwachtel

Pütterbinde® is een windsel met korte rek, bedoeld voor de behandeling van 
aandoeningen waarbij een hoge werkdruk vereist is, bijvoorbeeld veneuze 
beenulcera, lymfoedeem en chronische veneuze stase.

Eigenschappen
Zeer sterke, korte-rekzwachtel met een rek van +/-90%. Hoge arbeidsdruk 
met lage rustdruk. Ook bij langdurig aangebrachte zwachtels aanhoudende 
kompressie. Pütterbinde® is een verband van 100% katoen daardoor is dit 
verband huidvriendelijk en luchtdoorlatend. Het verband is wasbaar bij 95 °C en 
steriliseerbaar (autoclaaf bij 134 °C).

Materiaal
Pütterbinde® is gemaakt van 100% katoen en is luchtdoorlatend. Het windsel kan 
tot wel 25 keer worden gewassen bij 95 °C.
De Pütterbinde® is voorzien van het CE-merkteken volgens de Europse richtlijn 
93/42/EEG over medische hulpmiddelen. Het product is als medisch hulpmiddel 
klasse 1 ingedeeld.

Indicatie en aanbrenging
Voor zeer sterke compressie; bij gescleroseerde varices, bij alle acute en chronische 
veneuze stuwingsoedemen, ulcera cruris en tromboflebitis.

Voordelen:
• Zeer sterk met een rek van +/-90%

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Pütterbinde®

afzonderlijk 
verpakt

6 cm x 5m 931 807 1 stuk 40 x 1 stuk 1595370

8 cm x 5m 931 808 1 stuk 40 x 1 stuk 1532951

10 cm x 5m 931 810 1 stuk 40 x 1 stuk 1532969
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Pütter-haft®

Cohesieve korte-rek-compressiezwachtel

Cohesieve korte-rekzwachtel met een elasticiteit van ongeveer 60%. Cohesief 
aan beide zijden voor een perfecte pasvorm. Zeer hoge werkdruk en een 
lage rustdruk. Ook te gebruiken voor personen met een sedentaire levensstijl. 
Luchtdoorlatend. Autoclaveerbaar bij 134 °C. Huidkleurig.

Eigenschappen
De zwachtel hecht aan zichzelf, maar niet aan huid, haar of kleding. Door de 
structuur van het materiaal zakt de zwachtel niet af. Het open geweven materiaal 
is luchtdoorlatend, wat het risico van maceratie vermindert.
Pütter-haft is gemakkelijk aan te brengen, omdat het zacht en goed te draperen 
is. Als de zwachtel te lang is, kan hij gewoon worden afgeknipt zonder dat de 
randen beginnen te rafelen.
Pütter-haft kan tijdens een röntgenonderzoek gewoon blijven zitten, omdat 
het de straling niet tegenhoudt. Normaliter kan de zwachtel ´s nachts worden 
verwijderd en ´s ochtends opnieuw worden aangebracht.
Om het beste resultaat te bereiken, verdient het aanbeveling dunne benen eerst 
in watten te wikkelen tot ze een normale dikte hebben.

Materiaal
100% katoen. Bevat geen latex. Het product is geclassificeerd als medisch 
hulpmiddel, klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens EU-
richtlijn 93/42/EG. Lengte, uitgerekt: 5 m. Lengte, niet uitgerekt: ca 3,1 m.
Elasticiteit: 60%. Pütter-haft kan in een autoclaaf bij 134 °C worden gesteriliseerd.

Indicatie en aanbrenging
Voor sterke compressie bij chronisch veneus oedeem, genezen beenulcera, 
tromboflebitis of ter ondersteuning bij amputaties en spier- en gewrichtsletsel. 
Voor het fixeren van verbanden en gipsspalken. Als sportbandage. Contra-
indicaties: arteriële occlusieve ziekte.

Bewaar de rol van een nieuwe zwachtel en wikkel de zwachtel er na gebruik weer 
omheen, zodat hij opnieuw gemakkelijk kan worden aangebracht.

Voordelen:
• Hecht aan zichzelf, maar niet aan huid of haar
• Het open geweven materiaal is ademend
• Optimaal draagcomfort
• Geen aanvullende fixatie nodig
• Tal van toepassingsmogelijkheden 
• Luchtdoorlatend
• Sterk
• Geschikt voor hergebruik

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Pütter-haft® 

Per stuk verpakt 
in doos

6 cm x 5 m 931 840 1 stuk 96 x 1 stuk 3070653

8 cm x 5 m 931 841 1 stuk 72 x 1 stuk 3070661

10 cm x 5 m 931 842 1 stuk 64 x 1 stuk 3070679
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Idealbinde®

Korte-rek-compressiezwachtel

Idealbinde® is een steunzwachtel voor korte-rekcompressie. Idealbinde® kan 
voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt en is bijzonder economisch, 
omdat de zwachtel meerdere keren kan worden gebruikt.

Eigenschappen
De zwachtel is elastisch en heeft ter versteviging geweven randen die ervoor 
zorgen dat de zwachtel zijn vorm behoudt. De zwachtel geeft een hoge werkdruk 
en een lage rustdruk en is dus ook geschikt voor personen die voornamelijk 
zitten. Normaliter kan de zwachtel ´s nachts worden verwijderd en ´s ochtends 
opnieuw worden aangebracht. Om het beste resultaat te bereiken, verdient het 
aanbeveling dunne benen eerst in watten te wikkelen tot ze een normale dikte 
hebben.

Materiaal
100% katoen. Wit.
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel, klasse I, niet steriel. 
Voorzien van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG. Lengte uitgerekt: 
5 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,6 m, elasticiteit: 90%

Indicatie
Ter ondersteuning na amputaties of bijletsel van gewrichtsbanden. In het kader 
van een compressiebehandeling bij oedeem of voor het fixeren van verbanden 
of gipsspalken.
Contra-indicaties: arteriële occlusieve ziekte.

Wasinstructies
Idealbinde® is autoclaveerbaar bij 134 °C en kan een aantal keer worden gewassen 
op 95 °C. Idealbinde® behoudt na het wassen de oorspronkelijke elasticiteit.

Voordelen:
• Idealbinde® heeft een elasticiteit van 90%
• Kan worden gekookt en gesteriliseerd
• Geschikt voor alle soorten fixaties en als steunverband
• Optimaal draagcomfort 
• Geschikt voor hergebruik
• Stevige randen

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Idealbinde®

5 m x 6 cm 931 755 10 stuks 160 x 10 stuks *

5 m x 8 cm 931 756 10 stuks 120 x 10 stuks *

5 m x 10 cm 931 757 10 stuks 100 x 10 stuks *
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Idealast®

Korte-rek-compressiezwachtel

Idealast® heeft dezelfde eigenschappen als een korte-rek-compressiezwachtel, 
met als enige verschil dat dit product zijn elasticiteit niet verliest tijdens het gebruik. 
Hierdoor kan Idealast voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt en 
heeft het product een hoge economische waarde, omdat de zwachtel meerdere 
keren kan worden gebruikt.

Eigenschappen
De permanent elastische zwachtel verliest geen elasticiteit tijdens gebruik. De 
zwachtel geeft een hoge werkdruk en een lage rustdruk en is dus ook geschikt 
voor personen die voornamelijk zitten. Normaliter kan de zwachtel ´s nachts 
worden verwijderd en ´s ochtends opnieuw worden aangebracht. Om het beste 
resultaat te bereiken, verdient het aanbeveling dunne benen eerst in watten te 
wikkelen tot ze een normale dikte hebben.

Materiaal
69% katoen, 31% polyamide. Wit.
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien 
van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.
Lengte uitgerekt: 5 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,8 m, elasticiteit: 80%.

Indicatie
Voor matige compressie in het kader van een profylaxe of follow-up bij veneuze 
klachten of als ondersteuning/verlichting bij musculoskeletaal letsel of letsel 
van de gewrichtsbanden. Voor het fixeren van verbanden of gipsspalken. Als 
sportbandage. Contra-indicaties: arteriële occlusieve ziekte.

Wasinstructies
Idealast® is autoclaveerbaar op 134 °C en kan een aantal 
keren worden gewassen op 60 °C.

Voordelen:
• Verliest geen elasticiteit tijdens gebruik
• Het open geweven materiaal is luchtdoorlatend
• Optimaal draagcomfort 
• Permanent elastisch
• Tal van toepassingsmogelijkheden 
• Geschikt voor hergebruik
• Sterk
• Stevige randen

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Idealast® 
Per stuk verpakt in 
doos, met haak

5 m x 6 cm 931 143 10 x 1 stuks 160 x 1 stuk 815704

5 m x 8 cm 931 144 10 x 1 stuks 120 x 1 stuk 816421

5 m x 10 cm 931 145 10 x 1 stuks 100 x 1 stuk 816314

5 m x 12 cm 931 146 10 x 1 stuks 80 x 1 stuk 815993

5 m x 15 cm 931 147 1 stuks 148 x 1 stuk 816470

5 m x 20 cm 931 148 1 stuks 36 x 1 stuk 816736

Idealast® 
Per stuk verpakt 
in doos

5 m x 6 cm 931 153 1 stuks 120 x 1 stuk 3529062

5 m x 8 cm 931 154 1 stuks 90 x 1 stuk 3529070

5 m x 10 cm 931 155 1 stuks 72 x 1 stuk 3529088

5 m x 12 cm 931 156 1 stuks 60 x 1 stuk 3529096

5 m x 15 cm 931 157 1 stuks 48 x 1 stuk *

5 m x 20 cm 931 158 1 stuks 36 x 1 stuk *
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Idealast® -haft is een cohesieve duurzaam elastische zwachtel met korte rek, 
ongeveer 90% rekbaar. Het cohesief effect aan weerszijden zorgt voor een perfecte 
aanleg van het verband. Goede arbeidsdruk en matige rustdruk,luchtdoorlaatbaar,  
steriliseerbaar (stoom op 134°C), radiotransparant, wit.

Eigenschappen
Het permanent elastische windsel verliest zijn elasticiteit niet tijdens gebruik. Het 
verband geeft een hoge werkdruk en een lage rustdruk en is dus ook geschikt 
voor personen die voornamelijk zitten. Normaliter kan de zwachtel ´s nachts 
worden verwijderd en ´s ochtends opnieuw worden aangebracht. Om het beste 
resultaat te bereiken, verdient het aanbeveling dunne benen eerst in watten te 
wikkelen tot ze een normale dikte hebben.

Materiaal
93 % katoen, 5 % polyamide, 2 % elastaan speciale impregnatie zonder latex
Het product is geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien 
van een CE-markering volgens EU-richtlijn 93/42/EG.
Lengte uitgerekt: 5 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,8 m, elasticiteit: 80%.

Indicatie en aanbrenging
Voor lichte tot middelmatige compressie; ter profylaxe en nabehandeling van 
veneuze aandoeningen; als steungevend en ontlastend verband bij letsels van 
het houdings- en bewegingsapparaat; als sportverband; als wonddrukverband en 
voor het aanleggen van spalken. 

Voordelen:
• Eenvoudig in gebruik
• Permanent elastisch
• Tal van toepassingsmogelijkheden 
• Geschikt voor hergebruik
• Sterk
• Stevige randen

Idealast®-haft
Elastische zwachtel

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Idealast®-haft 
Per stuk verpakt 
in doos

4 m x 6 cm 931 110 1 stuks 40 x 1 stuk 0476564

4 m x 8 cm 931 111 1 stuks 40 x 1 stuk 0476572

4 m x 10 cm 931 112 1 stuks 40 x 1 stuk 0481929

4 m x 12 cm 931 113 1 stuks 40 x 1 stuk 0498741

10 m x 6 cm 931 114 1 stuks 20 x 1 stuk 0393181

10 m x 8 cm 931 115 1 stuks 20 x 1 stuk 0260141

10 m x 10 cm 931 116 1 stuks 20 x 1 stuk 496133

10 m x 12 cm 931 117 1 stuks 20 x 1 stuk 0393199
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Cohesief, permanent elastisch windsel van katoen. De elasticiteit bedraagt 
ongeveer 90% en gaat niet verloren tijdens het gebruik. Cohesief aan beide 
kanten - voor een eenvoudige en perfecte fixatie. Hoge werkdruk en lage rustdruk. 
Ook te gebruiken voor personen met een sedentaire levensstijl. Luchtdoorlatend. 
Steriliseerbaar (autoclaaf bij 134 °C). Verkrijgbaar in de kleuren blauw en rood.

Eigenschappen
Het permanent elastische windsel verliest zijn elasticiteit niet tijdens gebruik. Het 
verband geeft een hoge werkdruk en een lage rustdruk en is dus ook geschikt 
voor personen die voornamelijk zitten. Normaliter kan de zwachtel ´s nachts 
worden verwijderd en ´s ochtends opnieuw worden aangebracht. Om het beste 
resultaat te bereiken, verdient het aanbeveling dunne benen eerst in watten te 
wikkelen tot ze een normale dikte hebben.

Materiaal
93% katoen, 5% polyamide, 2% elastaan. Het product is geclassificeerd als 
medisch hulpmiddel, klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens 
EU-richtlijn 93/42/EG.
Lengte uitgerekt: 4 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,45 m, elasticiteit: 90%.
Bevat geen latex.

Indicatie en aanbrenging
Voor matige compressie in kader van een profylaxe of follow-up bij veneuze 
klachten of als ondersteuning/verlichting bij musculoskeletaal letsel of letsel 
van de gewrichtsbanden. Voor het fixeren van verbanden of gipsspalken. Als 
sportbandage.
Contra-indicaties: arteriële occlusieve ziekte.

Voordelen:
• Eenvoudig in gebruik
• Permanent elastisch
• Tal van toepassingsmogelijkheden 
• Geschikt voor hergebruik
• Sterk
• Stevige randen
• Het open geweven materiaal is ademend

Idealast®-haft colour
Elastische zwachtel

Omschrijving kleur Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Idealast®-haft 
color
Per stuk verpakt in 
cellofaan in doos

Blauw 4 m x 4 cm 931 090 1 stuks 70 x 1 stuk 3070703

Blauw 4 m x 6 cm 931 091 1 stuks 48 x 1 stuk 3070711

Blauw 4 m x 8 cm 931 092 1 stuks 27 x 1 stuk 3070729

Blauw 4 m x 10 cm 931 093 1 stuks 30 x 1 stuk 3070737

Idealast®-haft 
color
Per stuk verpakt in 
cellofaan in doos

Rood 4 m x 4 cm 931 095 1 stuks 70 x 1 stuk 3070745

Rood 4 m x 6 cm 931 096 1 stuks 48 x 1 stuk 3070752

Rood 4 m x 8 cm 931 097 1 stuks 27 x 1 stuk 3070760

Rood 4 m x 10 cm 931 098 1 stuks 30 x 1 stuk 3070778

57

Compressietherapie | Universele zwachtels  



Idealflex® universal is een permanent elastisch windsel. Idealflex® universal kan 
voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt en is bijzonder economisch, 
omdat de zwachtel meerdere keren kan worden gebruikt.

Eigenschappen
Het windsel is permanent elastisch en heeft ter versteviging geweven randen die 
ervoor zorgen dat de zwachtel zijn vorm behoudt.

Materiaal
66% katoen, 33% polyamide 1% elastaan. Wit. Het product is geclassificeerd als 
medisch hulpmiddel klasse I, niet steriel. Voorzien van een CE-markering volgens 
EU-richtlijn 93/42/EG.
Lengte uitgerekt: 5 m, lengte niet-uitgerekt: ca 2,2 m, elasticiteit: 85%.

Indicatie
Ter ondersteuning na amputaties of bij letsel van gewrichtsbanden. In het kader 
van een compressiebehandeling bij oedeem of voor het fixeren van verbanden 
of gipsspalken.
Contra-indicaties: arteriële occlusieve ziekte.

Wasinstructies
Idealflex® universal is autoclaveerbaar op 134 °C en kan een aantal keren worden 
gewassen op 40 °C.

Voordelen:
• Idealflex® universal heeft een elasticiteit van 85%
• Kan worden gekookt en gesteriliseerd
• Geschikt voor alle soorten fixaties en als steunverband
• Optimaal draagcomfort 
• Permanent elastisch
• Tal van toepassingsmogelijkheden 
• Geschikt voor hergebruik
• Stevige randen

Idealflex® (universal)
Universele zwachtel met korte-rek-compressie

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzendeen-
heid CNK

Idealflex® 5 m x 15 cm 931 294 1 stuk 30 x 1 stuk *
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Varolast® Plus
Zinklijmzwachtel

Extra vochtige gebruiksklare zinklijmzwachtel, rekbaar in de lengte, nauwkeurig, 
zonder plooivorming en insnoeren aan te leggen. Huidvriendelijk, droogt snel. 

Eigenschappen
Elasticiteit: In de lengte ca. 65%
De fijne structuur van het weefsel samen met de unieke buigzaamheid van de 
zinkpasta zorgen ervoor dat elke omzwachteling met een constante druk gebeurt 
voor een geschikte compressie en een comfortabel verband dat minimale 
vernauwing veroorzaakt. Nadat Varolast® Plus is aangelegd is het een gefixeerd, 
semi-star en permanent verband dat aan alle behoeften van een succesvolle 
compressietherapie beantwoordt.

Materiaal
Drager: 69% viscose,  31% polyamide (glad materiaal)
Massa: zinkoxide, gycerine, extra vochtig

Indicatie en aanbrenging
Voor snelle ontlasting en afname van volhardend oedeem, behoudt vlakke en 
gelijkmatige druk tijdens lange periode bij flebitis van de diepe en oppervlakkige 
aders, vervolgbehandeling na trombose, eveneens geïndiceerd voor behandeling 
van droge ulcera cruris; als ondersteunend verband bij algemene orthopedie en 
na orthopedische chirurgie.
Geschikt voor de nazorg van fracturen en als ondersteuning van het houdings- en 
bewegingsapparaat.
Nauwkeurig, zonder plooivorming en insnoeren aan te leggen. 

Voordelen:
• Gebruiksklaar
• Zonder plooivorming en insnoeren aan te leggen
• Droogt snel
• Huidvriendelijk

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Varolast® Plus
per stuk gecello-
faneerd in doosje 

10 cm x 10 m   931 585 1 stuk 20 x 1 stuk 1702158

10 cm x 7 m 931 583 1 stuk 20 x 1 stuk 1702141

8 cm x 5 m 931 582 1 stuk 16 x 1 stuk 1702133
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Rolta soft®

Synthetische wattenrollen

Rolta® soft is een zachte synthetische wattenrol. 

Eigenschappen
Bijzonder zacht en huidvriendelijk, weinig volumineus, lucht- en 
exsudaatdoorlatend, temperatuurregulerend.

Materiaal
Niet-absorberende, gekrulde 100% polyestervezels.

Indicatie en aanbrenging
Als polstermateriaal onder gips-, steun- en drukverbanden, als polstermateriaal 
onder spalken of tubulaire verbanden; bijzonder geschikt voor patiënten met een 
gevoelige huid.

Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen:
- mag niet gebruikt worden bij intolerantie voor het materiaal
- voorzichtig bij patiënten met huidziekten

Voordelen:
• Zacht en huidvriendelijk
• Kan zonder plooien aangelegd worden door 

rekbaarheid in lengte en breedte,
• Gemakkelijk aan te leggen
• Met de hand afscheurbaar
• Steriliseerbaar met damp, ethyleenoxide en door 

straling.
• Lucht- en exsudaatdoorlatend

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Rolta® soft 
per stuk met 
banderol verpakt

6 cm x 3 m 932 048 50 stuks 1 x 50 stuks 1099654

10 cm x 3 m 932 049 30 stuks 1 x 30 stuks 1099662

15 cm x 3 m 932 050 20 stuks 1 x 20 stuks 1099670

25 cm x 3 m 932 051 10 stuks 1 x 10 stuks 1099688
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Het steriele verbandpakje omvat een fixatiezwachtel met wondkompres. 

Eigenschappen
Zeer elastische fixatiezwachtel met een licht absorberend non-woven kompres 
van 10 cm lang en even breed als de zwachtel. (8 of 10 cm). 
Het kompres situeert zich op de zwachtel na circa 30 cm afrollen.

Materiaal
- Zwachtel: scheringweefsel met inslagdraden, zelfkant 30% polyamide, 70% 
viscose
- Kompres non-woven: 57% viscose, 17% PES, 26% PES/PP
De sterilisatie met stoom gebeurt op 134°.

Indicatie en aanbrenging
Verbandpakje voor de wondverzorging in de eerste hulp, bijvoorbeeld als steriel 
wondverband, als drukkussen voor de bloedstelping.

Voordelen:
• Combinatie van afdekking en fixatie zonder kleven.
• Snel toepasbaar
• Kan overal op het lichaam worden gebruikt

Urgentieverband
Hoogelastische fixatiezwachtel met wondkompres

Omschrijving Afmeting Art.-nr. Prijseen-
heid

Verzend-
eenheid CNK

Urgentieverband 
verpakt per stuk medium 780 822 1 stuk

doos à 400 
stuks

0068627

large 780 823 1 stuk
doos à 360 
stuks

0068643
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