NIEUW

Biedt extra bescherming bij gebruik met
Hydrofiber -technologie
®

ConvaMax™ kan als primair of als secundair verband worden gebruikt. Als een extra primair
verband nodig is, kan het worden gebruikt met Hydrofiber -verband, zoals AQUACEL™
EXTRA™. Exsudaat kan dan door de laag Hydrofiber heen dringen en door ConvaMax™ worden
geabsorbeerd. Dit zorgt voor een combinatie van een geavanceerde wondcontactlaag en groot
absorptievermogen.
®

®

EXSUDAAT BEHEERD.
HUID BESCHERMD.
1

In-Vitro Performance Characteristics of ConvaMax™, WHRI6045 MS161, Gegevens in archief, ConvaTec.

SUPERABSORBEREND VERBAND
Nadat de wond is gereinigd,
moet de juiste afmeting
ConvaMax™ Superabsorberverband worden geselecteerd,
met voldoende ruimte ten
opzichte van de wondrand.

ConvaMax™ Superabsorber
niet-klevend verband kan als
primair of secundair verband
worden gebruikt. Bij gebruik als
primair verband moet ConvaMax™
Superabsorber niet-klevend
in nauw contact zijn met het
wondbed zodat het wondvocht
geabsorbeerd kan worden.
De witte contactlaag moet in
contact zijn met de huid en de
blauwe waterdichte achterkant
moet bovenop zitten.

Afmetingen
verband

Inhoud
verpakking

Productcode

VERVORMBAAR

ConvaMax™ Superabsorber Niet-klevend
10 cm x 10 cm

10

422567

10 cm x 20 cm

10

422568

15 cm x 15 cm

10

422570

15 cm x 20 cm

10

422571

20 cm x 20 cm

10

422572

20 cm x 30 cm

10

422573

20 cm x 40 cm

10

422574

ZACHT

GROOT
ABSORPTIEVERMOGEN
GROTE MATE
VAN RETENTIE

Zet ConvaMax™ Superabsorberverband vast met
retentiezwachtel, tape of
compressieverband als dit klinisch
aangewezen is.
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Voor meer informatie over het ConvaTec ConvaMax™
Superabsorber-verband of voor een bezoek van onze
plaatselijke ConvaTec-vertegenwoordiger
kunt u bellen naar:
0800 022 4460
www.convatec.nl
ConvaMax™, AQUACEL® en Hydrofiber® zijn handelsmerken van ConvaTec Inc. Alle handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. ©2019 ConvaTec Inc. AP-020389-MM

ConvaMax™ Superabsorber
beheert exsudaat doeltreffend
om de integriteit van de huid
te behouden en genezing te
ondersteunen
1

De problemen van overmatig exsudaat

Het verband vinden
dat het probleem op kan lossen

Om te kunnen genezen heeft een wond exsudaat nodig. Exsudaat zorgt ervoor dat het
wondbed niet uitdroogt, vergemakkelijkt de migratie van weefselherstellende cellen, levert
essentiële voedingsstoffen voor celmetabolisme en helpt bij het afscheiden van dood of
beschadigd weefsel.1-3
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1.

Exsudaat

2.

Epidermis

3.

Wondgebied
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 ebied met exsudaatG
gerelateerde weefselschade
rond de wond

Overmatig wondexsudaat
kan echter verschillende
problemen veroorzaken voor
de algemene gezondheid van
het gebied rond de wond en
de omliggende huid.

Overmatig exsudaat
kan de integriteit van
de huid aantasten
en de wondgenezing
vertragen of
verhinderen.

Open been

Diabetische voet
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Voor een optimale omgeving voor wondgenezing is een verband nodig dat beschermt tegen
de schade door overmatig exsudaat en de integriteit van de huid in stand kan houden.

De oplossing voor overmatig
exsudaat: ConvaMax™
ConvaTecTM biedt ruim 25 jaar expertise in
wondgenezing. De producten worden vertrouwd
door professionals over de hele wereld.
Hoge mate van vochtabsorptie, zelfs onder compressie*
Exsudaat van complexe wonden kan het wondbed en
intacte huid aantasten. ConvaMax™ absorbeert grote
hoeveelheden exsudaat in de superabsorberende (SAP)
kern (tot 177g/100cm2), waardoor het de wond niet kan
bereiken en de integriteit van de huid wordt bevorderd.
Grote mate van retentie van vocht en bacteriën.*
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Zodra het exsudaat is geabsorbeerd, houdt ConvaMax™ het
vocht vast in de SAP-kern, en zorgt ervoor dat het niet terug
wordt afgegeven aan de wond, het verband, of kleding.

Afbeeldingen gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaars.

Proteasemodulatie*1
In-vitro is bewezen dat ConvaMax™ MMP's niet alleen
absorbeert, maar ze ook bindt. Dit vermindert de
hoeveelheid overtollige MMP's in de wondomgeving en
bevordert zo genezing.
Zacht en vervormbaar*

Problemen waarmee Professionals te maken krijgen:3

Problemen waarmee patiënten te maken krijgen:3

•

Maceratie en erosie van de huid rondom de wond

•

•

Exsudaat dat doorlekt in het secundaire verband,
wat een verhoogd risico op infectie met zich
meebrengt

Doorlekken en vies worden van kleding of
beddengoed, wat ongemak veroorzaakt

•

Vieze geur

•

Psychosociale effecten, zoals gêne, schaamte of
bezorgdheid m.b.t. de wond

•

Verband dat doordrenkt raakt en loslaat

•

Pijn bij het aanbrengen of verwijderen

•

•

Frequent bezoek aan de patiënt en frequente
verbandwissels, wat leidt tot een hogere werkdruk
en hogere verbandkosten
Het statisch worden van de wond vanwege
ondoeltreffende behandeling van exsudaat

Het is zacht voor de huid, eenvoudig aan te brengen en te
verwijderen voor meer patiëntcomfort. De beschermende
blauwe achterkant voorkomt doorslaan en behoudt
vervormbaarheid
De keuze voor een verband dat het exsudaatniveau van de
wond effectief beheert, kan resulteren in langere draagtijd,
wat een positief effect heeft op verspilling en kosten. Het
kan daarnaast helpen bij de wondgenezing.3
De juiste keuze voor elke wond*
Keuze uit een complete reeks afmetingen voor elk
wondtype.

*In-Vitro Performance Characteristics of ConvaMax™, WHRI6045 MS161, Gegevens in archief, ConvaTec.
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