
	
Productnaam  Productgroep Eigenschappen Aandachtspunten 
Aquacel  
 

Hydrofiber Vormt een gel bij contact met (wond)vocht. 
De gel bindt bacteriën en zorgt voor goed 
wondmilieu zonder maceratie. 
Vormt zich naar de wondbodem. Kan veel 
vocht absorberen. 

Wond spoelen met water, licht droogdeppen. 
Krimpt ongeveer 1 cm, dus over wondranden 
aanbrengen. 
Wisselen indien verzadigd, meestal om de 3 
dagen maar in ieder geval 1x per week. 

Aquacel AG+  Hydrofiber met AG Als Aquacel maar met extra antibacteriële 
werking door zilver. 

Niet spoelen met NaCl 0,9% ivm AG+. 
Niet bij radiotherapie of MRI. 
Zilver maximaal 4 weken achtereen gebruiken.  

Flaminal hydro 
 

Enzym alginogel 
(alginaat) 
 

Antimicrobieel alginaat in een hydrogel, te 
gebruiken bij matig exsuderende wonden. 
Alginaat absorbeert bacteriën en dik exsudaat. 
Stopt bloedingen. Geeft horizontale absorptie. 

0,5 cm dik aanbrengen in de wond, wondbed 
volledig bedekken. Witte alginaat schilfers op 
wondrand laten zitten (bescherming tegen 
maceratie). Wisselen om de 1-4 dagen als 
gelstructuur verminderd is.  

Flaminal forte  
 

Enzym alginogel 
(alginaat) 

Als Flaminal hydro. Gebruik dit bij sterk 
exsuderende wonden.  

Als hierboven. 

Inadine Antibacterieel 
zalfgaas 

Povidonjodium zalfgaas, niet verklevende 
antiseptische wondbedekker. 
 

 

Kerlix AMD 
 

Geïmpregneerd 
gaas met 
Polyhexamethylene 
Buguanide  

Dit gaas sluit bacteriën in het verband op.  
Absorbeert, kan de wond goed opvullen en 
reinigen. 

Wond vullen met gaas en overtollig gaas 
afknippen. Vervolgens bedekken met 
absorberend verband. Pas op dat de rafelige 
losse draden niet in de wond komen, ook bij 
verwijderen. Indien Kerlix in combinatie met 
Flaminal hydro te droog raakt, vervang dit dan 
door siliconengaas. 

Novuxol Enzymatische 
wondreiniger 

Necrose oplosser, breekt necrotisch weefsel af. Wondrandbescherming i.v.m. irritatie, door 
middel van vaseline (geen zinkoxide!). 
Dagelijks aanbrengen en niet combineren met 
lokaal toegepaste antibacteriële middelen. 
Afdekken met een vet gaas en absorberend 
verband.  

Prontosan Wondreinigend 
product 

Verwijdert debris, fibrinelagen en biofilm. Vloeistof: In gazen gedrenkt 10 min. in de wond 
Daarna wondbed actief met gaas reinigen. 
Gel; aanbrengen in het wondbed onder het 
secundaire verband. Effectief zolang de gel 
zichtbaar is. 

Silliconengaas 
(Generiek) 

Niet verklevend gaas Beschermt de wond en jong epitheel. Pijnloos 
en atraumatisch te verwijderen. 

Mag wondranden overlappen. Kan geknipt 
worden en 7 dagen blijven zitten. 

Vette gazen 
(Generiek) 
 

Niet verklevend gaas Beschermt de wond en jong epitheel. Pijnloos 
en atraumatisch te verwijderen. 

Vaselinegaas droogt na 1 dag in, dus dagelijks 
wisselen, paraffine gaas mag 3 dagen blijven 
zitten. 

Schuimverband 
(Generiek) 

Schuimverband Absorberend, ademend wondverband.  
Hoge, verticale absorptiecapaciteit Pijnloos en 
atraumatisch te verwijderen. 
  

Wondranden ruim overlappen Moet contact 
maken met wondbodem. Kan in combinatie 
met compressietherapie. Verbandwissel 
afhankelijk van vochtproductie, meestal om de 
2-3 dagen, wissel eerder bij verzadiging. 
Siliconenschuimverband droogt niet in.  
Cave: niet spoelen met NaCl 0.9 % bij gazen 
met Ag. Ag wordt hierdoor onwerkzaam. 
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Aandachtspunten: 
Compressie: zwachtel alleen indien de vaatstatus van de patiënt dit toelaat (EAI <0,6 is een absolute contra-indicatie). 
Novuxol: bescherm de wondranden met vaseline bij gebruik hiervan. 
Recept: gebruik de wondcode, vermeld de plaats, de lengte en breedte van de wond. 
Skintears: leg de huidflap zorgvuldig terug en geef met een pijl de richting van de huidflap aan. 
Raadpleeg tijdig een wondverpleegkundige, ook in de praktijk. 

infectie vochtig code locatie maat lxb reinigen primair secundair gebruik

nat ;B4 ZJN necrotomie of water (alternatief Novuxol) Flaminal forte + vetgaas absorb. ++ verband 7 x p/w 

ja vochtig ;B4 ZJV necrotomie of water (alternatief Novuxol) Flaminal hydro + Kerlix AMD absorberend verband 7 x p/w 

droog ;B4 ZJD necrotomie of water (alternatief Novuxol) Flaminal hydro + Kerlix AMD absorberend verband 7 x p/w 

nat ;B4 ZNN lauw warm water Flaminal forte + vetgaas absorb. ++ verband 4-7 x p/w

nee vochtig ;B4 ZNV lauw warm water Flaminal hydro + silliconen- of vetgaas absorberend verband 3 x p/w 

droog ;B4 ZND lauw warm water Inadine bij weke randen anders geen primair absorberend verband 3 x p/w 

nat ;B4 GJN lauw warm water Aquacel Ag+ extra absorb. ++ verband 7 x p/w sec. verband 

ja vochtig ;B4 GJV lauw warm water Aquacel Ag+ extra absorberend verband 3-5 x p/w

droog ;B4 GJD lauw warm water Flaminal hydro + Kerlix AMD absorberend verband 3-5 x p/w

nat ;B4 GNN lauw warm water Aquacel extra absorb. ++ verband 7 x p/w sec. verband 

nee vochtig ;B4 GNV lauw warm water Aquacel extra absorberend verband 3 x p/w

droog ;B4 GND lauw warm water Flaminal hydro + silliconengaas  absorberend verband 3 x p/w

nat ;B4 RJN lauw warm water Aquacel Ag+ extra absorb. ++ verband 7 x p/w sec. verband 

ja vochtig ;B4 RJV lauw warm water Aquacel Ag+ extra absorberend verband 3-5 x p/w

droog ;B4 RJD lauw warm water Inadine (alternatief Prontosangel)                                         absorberend verband 7 x p/w

nat ;B4 RNN lauw warm water Aquacel extra absorb. ++ verband 7 x p/w sec. verband 

nee vochtig ;B4 RNV lauw warm water Aquacel extra absorberend verband 3 x p/w

droog ;B4 RND lauw warm water  Flaminal hydro (alternatief Prontosangel) silliconen foam border 2 x p/w

basis  ;skintear siliconen verband border 1x p/w

ja chronisch ;B4 STJ 10 miunten hydrateren silliconen foam Ag+ border 2-3x p/w

nee chronisch ;B4 STN 10 miunten hydrateren silliconen foam border 1-2x p/w

 1 been ;B4 CB1 mobiel kort, immobiel lang rek zwachtel buisverband geel

 2 benen ;B4 CB2 mobiel kort, immobiel lang rekzwachtel buisverband geel

 1 been ;B4 CO1 compressiebox 

 2 benen ;B4 CO2 compressiebox 2x

SkinTear 

Compressie

onder+bovenbeen

onder+bovenbeen

 onderbeen

 onderbeen

Geel 

fibrine 

doel= Reinigen 

Rood       

granulatieweefsel      

doel= Beschermen

Zwart 

necrose  

doel=  Verwijderen
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op recept noteren

weefselkleur


