Protocol Algemene Wondverzorging
Gesloten wond

Doel

Materiaal

Verbandwissel/werkwijze

1. niets
2. pleister (mepore, 1x per dag of zonodig
leukomed,
hekaplast)

Geen exsudaat

Beschermen

Weinig exsudaat

Beschermen
Absorberen

pleister (mepore,
leukomed,
hekaplast)

Absorberen
Beschermen

absorberend
verband
(mesorb,mediplast 1 tot 3x per dag
multisorb,
hekasorb)

Doel

Materiaal

Veel exsudaat

Rode wond
Oppervlakkig

1. contactlaag
(mepitel,cuticel,
evt. in combinatie
met hydrogel)
Geen exsudaat

Weinig exsudaat

Veel exsudaat

Beschermen

Absorberend
Beschermen

Absorberend
Beschermen

2.foam/
foamborder
(mepilex, biatain,
cutimed siltec,
evt. in combinatie
met hydrogel)
foam/foamborder
(mepilex,biatain,
cutimed siltec)

1 x per dag of zonodig

Verbandwissel/werkwijze

1 x per 6 dagen

1 x per 3 tot 5 dagen, max 5
dagen laten zitten

1 x per 3 tot 5 dagen

1.absorberend
verband
(mesorb,mediplast 1 tot 3 x per dag
multisorb,
hekasorb)
2.hydrofiber
(aquacel,biosorb,
1 x daags tot 3 x per week
exufiber)+abs.verba
nd

Diep (>0,5 cm)

Weinig/geen
exsudaat

Veel exsudaat

Gele wond
Oppervlakkig

Weinig/geen
exsudaat

Veel exsudaat

Beschermen

Absorberen
Beschermen

1.foam/
foamborder
(mepilex,biatain,
cutimed siltec,
evt. in combinatie
met hydrogel)
2.negatieve druk
therapie
1.hydrofiber(
aqaucel, biosorb,
exufiber)+
absorberend
verband
(mesorb,mediplast
multisorb,
hekasorb)
2.negatieve druk
therapie

Doel

Materiaal

Reinigen
Absorberen
Beschermen

1.foam/
foamborder
(mepilex,biatain,
cutimed siltec,
evt. in combinatie
met hydrogel)
2.alginaat(biatain,
melgisorb,algisite,
eurotec,cutimed,
flaminal hydro)+
foam/foamborder
(mepilex,biatain,
cutimed siltec)

Reinigen
Absorberen
Beschermen

1 x per 3 dagen

1 x per 3 dagen

alginaat 3 x per week of bij
verzadiging, absorberend
verband 1 tot 3 x per dag

1 x per 3 dagen

Verbandwissel/werkwijze

2 tot 3 x per week

3 x per week of bij verzadiging

alginaat(biatain,
melgisorb,algisite,
1 x per dag
eurotec,cutimed,
flaminal forte)+
absorberend
verband(multisorb,
mesorb,mediplast, 1 tot 3 x per dag
hekasorb)

Diep (>0,5 cm)

Weinig/geen
exsudaat

Reinigen
Absorberen
Beschermen

1.Gel(hydrogel
flaminal hydro,
intrasitegel)+foam
/ foamborder
(mepilex,biatain,
cutimed siltec)
2.negatieve druk
therapie
3.advacyn
1.alginaat(biatain,
melgisorb,algisite,
eurotec,cutimed,
flaminal forte)+

Veel exsudaat

Geïnfecteerde
wond
Oppervlakkig

Weinig exsudaat

Reinigen
Beschermen

3 x per week

1 x per 3 dagen
1 a 2 x per dag

3 x per week of bij
verzadiging

absorberend
verband(multisorb, 1 tot 3 x per dag
mediplast,mesorb,
hekasorb)
2.negatieve druk
1 x per 3 dagen
therapie

Doel

Materiaal

Infectie bestrijden

1.foam/
foamborder
1 x per 3-7 dagen
alginaat(mepilex,
biatain,cutimed
siltec B)
2.advacyn of eusol
+absorberend
verband(multisorb, 2 tot 3 x per dag
mediplast,mesorb,
hekasorb)
2 tot 3 x per dag of bij
3.flaminal hydro
verzadiging
1.alginaat(biatain,
melgisorb,algisite,
eurotec,cutimed,
flaminal forte)

Verbandwissel/werkwijze

1 x per dag

2.advacyn of eusol+ 2 tot 3 x per dag
Veel exsudaat

Infectie bestrijden

Veel exsudaat

Infectie bestrijden

absorberend
verband(multisorb, 2 tot 3 x per dag of bij
mediplast,mesorb, verzadiging
hekasorb
3.honing(revamil
medihoney)

Diep(>0,5 cm)
Weinig - veel
exsudaat

Infectie bestrijden

idem als bij
oppervlakkig

1 tot 3 x per week

Zwarte wond
Zonder
ontstekingsverschijnselen

Met
ontstekingsverschijnselen

Vervloeide
necrose

Doel

Materiaal

Verbandwissel/werkwijze

Droog houden

Niets
tot korst loslaat

1 x per dag observeren en
palperen

1.advacyn of eusol+

2 x per dag, bij eusol
wondranden zinkolie

Necrotomie

Necrotomie

absorberend
verband(multisorb, 2 x per dag of bij
mediplast,mesorb, verzadiging
hekasorb)
2.necrotomie
1.novuxol /
intrasitegel +
absorberend
verband

1 x per dag
1 x per dag

1 x per dag of bij
verzadiging
2 tot 3 x per dag, bij eusol
2.advacyn of eusol+ wondranden zinkolie
absorberend
2 tot 3 x per dag
verband

