
Overzicht van hydroactieve wondverbanden Handelsformen

Sorbalgon Hoogwaardig kompres met calciumalginaat, dat dankzij het goede 
absorptievermogen en de bloedstelpende eigenschappen zeer  
geschikt is voor de verzorging van gedebrideerde ulcera en ulcera met 
hevige afscheiding. Met de absorptie van afscheiding veranderen de 
vezels in gel en sluiten daarbij de kiemen in.

Sorbalgon, steriel, 5x5, 10x10 en 10x20 cm; 
Sorbalgon T tamponnadestrips, steriel, 1 g/30 cm en 
2 g/30 cm.

TenderWet Wondkussen met unieke absorbtie-/spoelwerking voor een snelle  
verwijdering van beslag. Het is met name geïndiceerd bij  
geïnfecteerde, etterige en vettige ulcera, maar ook bij droge ulcera en 
ulcera met necrotische korsten.

TenderWet, steriel, Ø 4, Ø 5,5, 4x7 en 7,5x7,5, 10x10 
en 7,5x20 cm; TenderWet, steriel, Ø 4, Ø 5,5, 4x7, 
7,5x7,5, 10x10 en 7,5x20 cm; TenderWet, steriel, Ø 4, 
Ø 5,5, 7,5x7,5 en 10x10 cm; TenderWet, steriel, Ø 4, 
Ø 5,5, 7,5x7,5 en 10x10 cm

PermaFoam Tweelagig schuimverband met een hoge capillaire werking. Daarmee 
wordt het exsudaat snel in de kern van het schuim opgenomen en 
daar gebonden. Zelfs als er druk wordt uitgeoefend door compres-
sieverband, loopt het wondexsudaat niet terug. Hierdoor worden 
eveneens de wondranden ontzien.

PermaFoam, steriel, Ø 6, 10x10, 10x20, 15x15 en 
20x20 cm; PermaFoam comfort, steriel, 8x8, 11x11, 
10x20, 15x15 en 20x20 cm; PermaFoam concave, 
steriel, 16,5x18 cm; PermaFoam cavity, steriel, 10x10 
cm; 

Atrauman Ag Zilverhoudend zalfkompres met betrouwbare bacteriëndodende  
werking voor de behandeling van geïnfecteerde ulcera.  
Het metallische zilver is stevig aan het basismateriaal gebonden.  
Dit veroorzaakt een zeer goede preparaattolerantie met aangetoonde 
geringe cytotoxiciteit.

Atrauman Ag, steriel, 5x5, 10x10 en 10x20 cm

Hydrocoll Zelfklevend hydrocolloïdverband met hydrocolloïden met een sterk 
absorberend en uitzettend vermogen. Bij de absorptie van wond- 
afscheiding worden de hydrocolloïden in gel omgezet.  
Daarbij worden ook kiemen geabsorbeerd. Hydrocoll is geschikt voor 
de reiniging, maar vooral ook voor de opbouw van granulatie bij  
niet-geïnfecteerde ulcera.

Hydrocoll, steriel, 5x5, 7,5x7,5, 10x10, 15x15 en 
20x20 cm;  Hydrocoll concave, steriel, 8x12 cm;  
Hydrocoll thin, steriel, 7,5x7,5, 10x10 en 15x15 cm

Hydrosorb Transparante, gebruiksklare gel met een hoog percentage water  
(ca. 60%). Hierdoor voorziet Hydrosorb de wond op betrouwbare  
wijze van vocht, beschermt deze tegen uitdrogen en voorkomt  
korstvorming. Ideaal voor het vochtig houden van granulatieweefsel 
en nieuw gevormd epitheel.

Hydrosorb, steriel, 5x7,5, 10x10 en 20x20 cm;  
Hydrosorb comfort, steriel, 4,5x6,5, 7,5x10, 
12,5x12,5 en 21,5x24 cm
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