
                  Wondbehandelingsprotocol SoestS…………………………. 

FIXATIEMATERIAAL EN PLEISTERS 
 
Elastisch hydrofiel windsel:  
- voor fixatie van wondbedekkers. 
 
Zelfklevende fixatie:  
Fixomull stretch:  
- speciaal voor fixatie op lichaamsrondingen. 
 
Ideaalwindsel:  
- geeft lichte steun. 
- bijzonder geschikt bij verstuikingen en 
spierblessures. 
 
Netverband: 
- voor fixatie van verband op arm, been en buik. 
 
Elastisch buisverband: Tubifast:  
- fixeert diverse verbanden. 
- meet de omvang van het breedste gedeelte voor 
de juiste maat. 
 
Steriele eilandpleister: Cutiplast 
 
GAZEN EN ABSORBEREND VERBAND 
 
Onsteriel of steriel kompres non-woven: Cutisoft: 
- ook verkrijgbaar als 4 lagen steriel splitkompres. 
 
Absorberend verband steriel: Cutisorb:  
- neemt veel wondvocht op. 
- is luchtdoorlatend. 
 
MODERNE 
WONDVERZORGINGSMATERIALEN 
 
Alginaat: Cutimed Alginate: 
- zorgt voor een vochtig wondmilieu. 
- aanbrengen binnen de wondranden. 
- ook verkrijgbaar in streng. 
 
Foam verband: Allevyn Gentle:  
- border is met plakrand. 
- siliconen contact laag. 
- alleen inzetten wanneer het verband 3 dagen  
  kan blijven zitten. 
- creëert een vochtig wondmilieu. 
- ook verkrijgbaar in hiel kompres en multisite. 
- met plakrand (border) kan men kort douchen. 
- onder zwachtels zonder border gebruiken. 
 
Foamverband stuit: Mepilex border sacrum: 
zie beschrijving Allevyn Gentle 
 
 

 
Hydrofiber: Aquacel:  
- zorgt voor een vochtig wondmilieu. 
- beschermt wondranden. 
- kan veel vocht absorberen. 
- houdt vocht vast onder druk. 
- minimaal 1½ cm over wondranden aanbrengen. 

 
Enzym alginogel: Flaminal hydro:  
- creëert een vochtig wondmilieu. 
- afdekken met Cuticerin om de Flaminal te 
fixeren. 
- ½ cm dik en op de wondranden aanbrengen. 
- afdekken met absorberend verband of 
foamverband.  
- wanneer Flaminal vervloeid is dan vervangen: 
gem. 2x per week. 
 
Niet verklevend synthetisch zalfkompres: 
Cuticerin:  
- iedere 2 tot 3 dagen vervangen 
  
Niet verklevend siliconen gaas: Mepitel One:  
- bijzonder geschikt voor de kwetsbare huid. 
- wordt over de wondranden aangebracht. 
- zie verder skin tears. 
- 1x per 3-7 dagen verwisselen. 
 
OVERIGE MATERIALEN 
 
Zink Oxide olie: 
- beschermt de wondranden. 
- verwijderen met zoete olie alvorens een nieuw 
laagje aan te brengen. 
 
Polsterverband: Soffban 
 
Zwachtels korte rek: Comprillan elastisch 
windsel 
 
Twee laags zwachtelsysteem lange rek: Coban: 
- dun zwachtelsysteem. 
- voor 1-malig gebruik. 
- alleen geschikt bij verbandwissel 1-2 x per 
week. 
 
NaCl 0,9% flacon spoelvloeistof. 
 
Catheter: Ch.16, ongecoat:  
- voor spoelen van diepe wonden. 
 
Voedingsspuit: 
- voor spoelen wonden 
- past op de catheter, Ch.16. 
 
Onderleggers 

 ALTERNATIEVEN 
 
Hydrocolloïd: Cutimed Hydro: 
- creëert een vochtig wondmilieu. 
- kan kort mee gedoucht worden. 
 
Hydrofiber: Aquacel AG: zie Aquacel 
 
Foam verband met hydrofiber: Aquacell 
foamverband adhesive: 
- foamverband border met aquacell. 
- kan iets meer vocht aan als een gewoon 
foamverband. 
 
Foamverband: Allevyn Gentle multisite: 
- speciaal voor afdekken op rondingen.  
 
Transparante wondfolie: Leucomed-T: 
- kan kort mee gedoucht worden. 
- 1x per 2 dagen verwisselen. 
 
Siliconen hechtpleister: Mepitac fixatietape:  
-voor mensen die allergisch zijn voor gewone 
pleisters. 
 
Fixeren en verbinden: Hekahaft: 
- let op niet te strak trekken bij verbinden. 
 
 Enzym alginogel: (meer alginaat) Flaminal forte: 
- zie Flaminal hydro. 
- gebruiken bij zeer natte gele/zwarte wonden. 
 
Super absorberend verband steriel: Vliwasorb: 
- verkleeft niet aan de wond. 
 
Spoelvloeistof: Prontosan: 
- gazen in drenken, 10 minuten laten inwerken. 
- bij zeer geïnfecteerde wonden. 

 
Dubbellaags compressiekous: Venatrain: 
- bestaat uit een verbandkous om het verband te 
fixeren. Eroverheen een compressiekous die 
alleen overdag gedragen wordt. Samen 40 mm 
Hg. Kan ook geleverd worden via verwijskaart 
aanvraag verbandkous via Hilhorst Hulpmiddelen 
of andere organisatie die kousen aanmeet. 
 
Oogzalf: Terra Cortril: 
- tegen hypergranulatie (wild vlees). 
- 2-3 keer per week aanbrengen afhankelijk van 
de verbandwissel. 

 

BIJ VRAGEN OVER DE 
WONDBEHANDELING:  
 
Raadpleeg de betreffende HUISARTS of  
 
PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE 
WONDZORG of 
 
SPECIALISTISCH VERPLEEGKUNDIGE 
WONDZORG VAN DE 
THUISZORGORGANISATIES. 

 


