
Matig exsuderend

Primair verband

Secundair verband

Ultieme verzorging
Het complete alles-in-één schuimverband met een AQUACEL®-
wondcontactlaag voorzien van de Hydrofiber® Technologie. 

AQUACEL® Foam-verbanden zijn ontwikkeld voor de behandeling  
van uiteenlopende chronische en acute exsuderende wonden.

POWERED BY

Kan op maat
worden geknipt†

Plakrand plakt niet 
aan handschoenen  

of zichzelf†

Gemakkelijk aan  
te brengen en  

te verwijderen†1

Waterdicht/ 
geschikt voor onder

de douche†*2

Barrière
tegen virussen
en bacteriën†*2

Zacht, mild en  
flexibel; vormt zich 

naar de wond†

De maximaal  
aanbevolen  

draagtijd is 7 

Effectief onder
compressie†*3

84%
ervaarde geen pijn 
tijdens de verbandwissel

90% 
oordeelde ‘uitstekend’ 
of ‘goed’ wat betreft het 
managen van exsudaat

77% 
constateerde verbetering  
van de huid rondom het  
peri-wond gebied

51%
rapporteerde minder 
verbandwisselmomenten

Na een evaluatie van AQUACEL® Foam-verbanden op meerdere onderzoekslocaties, kwamen artsen tot 
de volgende conclusies:4

De lagen van het AQUACEL® Foam-verband stimuleren het 
natuurlijke genezingsmechanisme van de huid.

Multi-center klinische evaluatie van 75 patiënten.

*Zoals in vitro aangetoond. † Lees de bijsluiter van AQUACEL®  
 Foam-verband voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing. 

Beschermende filmlaag

Zachte schuimlaag

AQUACEL® -laag

Huidvriendelijke siliconen laag

Bescherming. Preventie. Verzorging. 



®/TM Indicates a trademark of ConvaTec Inc. ConvaTec Ltd is an authorised user. ©2017 ConvaTec Inc. AP-018500-MM
*Demonstrated in vitro. † Please refer to AQUACEL® Foam dressing package insert for complete Instructions for Use. 
1. Healthy Volunteer Study Report, Protocol CW 0207 11 A736. Data on File, ConvaTec Inc. 2. AQUACEL® foam Dressing – Waterproofness, Bacterial and Viral Barrier Testing. WHRI3538 MS069 
Data on File, ConvaTec Inc. 3. WHRI3770 TA286 A Comparison of the In vitro Bio-Physical Performance Characteristics of Silicone Foam Dressings used in Wound Management. Data on file, 
ConvaTec. 4. Positive clinical and patient outcomes with a next generation foam dressing, Tickle.J. Wounds UK, EWMA Special, 2016.  

Advanced Wound Care

Alle afbeeldingen zijn gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaren.

Voor meer informatie u contact opnemen met het ConvaTec Service Team

0348-436941 of ga naar www.convatec.nl

“AQUACEL® Foam heeft zich 
bewezen als een veelzijdig, 
comfortabel en effectief verband 
voor verschillende wonden, dat 
exsudaat en het gebied rondom 
de wond onder controle houdt. 
Patiënten ervaren het verband als 
comfortabel en pijnvrij.”  
Wondverpleegkundige

Afmeting verband Verpakt 
per

Bestel 
nr.

Met kleefrand

8cm x 8cm 10 420804

10cm x 10cm 10 420680

12.5cm x 12.5cm 10 420619

17.5cm x 17.5cm 10 420621

21cm x 21cm 5 420623

19.8cm x 14cm (Alround) 5 420625

20cm x 16.9cm (Sacraal) 5 420626

8cm x 13cm 10 421149

10cm x 20cm 5 421150

10cm x 25cm 5 421152

10cm x 30cm 5 421154

25cm x 30cm 5 420624

Afmeting verband Verpakt 
per

Bestel 
nr.

Zonder kleefrand

5cm x 5cm 10 420631

10cm x 10cm 10 420633

15cm x 15cm 5 420635

20cm x 20cm 5 420636

15cm x 20cm 5 420637

10cm x 20cm 5 421156

Te gebruiken als secundair verband met de voordelen van een  
Hydrofiber®-contactlaag voor sterk exsuderende wonden of als  
enkel verband op oppervlakkige wonden.

Bestelinformatie

Bescherming, preventie, verzorging - Een casus naar het gebruik van het AQUACEL® 
Foam-verband. 
Een 74-jarige patiënt met verschillende comorbiditeiten (diabetes, hoge bloeddruk, oedeem) met 
traumatisch letsel aan de voorkant van het rechter scheenbeen.

Behandelplan

 Bescherming tegen laterale verspreiding van wondvocht naar 
de gezonde huid rondom de wond.

 Verdediging tegen maceratie en ontvellen van de omliggende 
huid.

 Verzorgen van een omgeving die wondexsudaat effectief 
beheerst en vasthoudt.

Dag 36 van wondbehandeling met AQUACEL® Foam-verband

 Zichtbare verbetering van de conditie van de huid rondom de wond.

 Effectieve beheersing van exsudaat.
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