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Biatain
Biatain schuimverbanden bieden een hoge mate van 
patiëntencomfort dankzij de zachte, soepele schuimlaag met 
aflopende randen4.
De patiënt kan wondzorg op maat worden geboden door de 
vele verschillende formaten en vormen van Biatain, inclusief 
anatomische vormen voor de hiel en het sacrum. 

•	 De	bijzondere	absorptie-	en	retentie-eigenschappen	van	
Biatain beperken het risico op lekkage en maceratie1,5,6.

•	Biatain realiseert een kosteneffectieve behandeling door de 
lange draagtijd (tot 7 dagen)7.

•	 De	semipermeabele	topfilm	maakt	douchen	mogelijk	en	vormt	
tegelijkertijd een barrière tegen bacteriën8.

 

Werkingsprincipe

De unieke driedimensionale structuur van Biatain fungeert als vloeistofbuffer, 
waarin het exsudaat wordt vastgehouden – zelfs tijdens compressietherapie. 
Exsudaat wordt ter plekke opgenomen en vastgehouden. Dit voorkomt maceratie. 

De topfilm van Biatain is semipermeabel (= halfdoorlaatbaar): deze laag laat 
waterdamp van binnenuit passeren maar houdt vocht en bacteriën aan beide 
kanten tegen. Samen met de absorptiecapaciteit draagt dit bij aan een optimale 
vochtige wondhuishouding.

Biatain toepassingsgebieden
•	Geschikt	voor	een	breed	scala	van	exsuderende	wonden,	
met	inbegrip	van	ulcera	cruris,	decubitusulcera	en	niet-
geïnfecteerde diabetische voetulcera.

•	Ook	geschikt	voor	tweedegraads	brandwonden,	donorsites,	
operatiewonden en schaafwonden.

•	 Toepassing	op	beslissing	van	een	arts	bij	patiënten	die	
vanwege een plaatselijke of systemische infectie worden 
behandeld. 

•	 Voor	eerdergenoemde	typen	wonden	gedurende	het	hele	
genezingsproces.

•	Gelijktijdig	met	compressietherapie	te	hanteren.
•	Biatain schuimverbanden en Biatain Cavity kunnen tezamen 

met Purilon gel worden gebruikt voor een effectief autolytisch 
debridement van necrotisch weefsel.

•	Biatain	Cavity	is	ontwikkeld	voor	diepe	exsuderende	wonden,	
met	inbegrip	van	ulcera	cruris,	decubitusulcera,	niet-
geïnfecteerde diabetische voetulcera en acute wonden.

Assortiment
Binnen het Biatain assortiment vindt u oplossingen voor de 
meeste	typen	exsuderende	wonden.
Biatain Niet-Adhesief schuimverband
Een zacht schuimverband zonder kleeflaag, zelfs toepasbaar als 
de huid rond de wond kwetsbaar of beschadigd is. Aflopende 
randen zorgen voor een goede aansluiting op de huid en 
verkleinen de kans op drukplekken.
Biatain Cavity
Geschikt	voor	diepe,	vochtproducerende	wonden.
Biatain Adhesief schuimverband
Heeft een huidvriendelijke hydrocolloïde kleefrand, toepasbaar 
wanneer de omliggende huid intact is.

 e
n 

B
ia

ta
in
	z
ijn
	g
er
eg

is
tr
ee

rd
e	
m
er
ke

n	
va
n	
C
ol
op

as
t	A

/S
	o
f	g

ea
ffi
lie
er
de

	b
ed

rij
ve
n.
	©

	0
4/
20

08
.	A

lle
	re

ch
te
n	
vo

or
be

ho
ud

en
	C
ol
op

la
st
	A
/S
,	3

05
0	
H
um

le
ba

ek
,	D

en
em

ar
ke

n.

Biatain Hiel en Sacrum
Geschikt	voor	wonden	waarbij	een	anatomisch	gevormd	
wondverband wenselijk is.
Biatain Soft-Hold schuimverband
De	zachte	kleefstof	fungeert	als	extra	hand	bij	moeilijk	te	
bedekken wonden.

Biatain is verkrijgbaar in de volgende typen 
en afmetingen
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Biatain Soft-Hold	Schuimverbanden

cm artikelnr.
10	x	10 3470
10	x	20 3472
15	x	15 3475

Biatain Niet-Adhesieve	Schuimverbanden

cm artikelnr.
		5		x		7 6105
10	x	10 3410
10	x	20 3412
15	x	15 3413
20	x	20 3416

Cavity 5	x	8 3451

Biatain Adhesieve Schuimverbanden

cm artikelnr.
7,5	x	7,5 3462

12,5	x	12,5 3420
15	x	15 3421
18	x	18 3423
18	x	28 3426

Sacrum 23x23 3485
Hiel 19x20 3488
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