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WONDVOCHT BEHEERD. HUID BESCHERMD

Om te kunnen genezen, moet een wond vocht uitscheiden. Vochtige 

wonden genezen zelfs 2-3 keer sneller dan droge wonden1. Maar soms 

kunnen wonden die veel vocht uitscheiden meer kwaad dan goed doen. 

Te veel wondvocht kan genezing belemmeren

Superabsorberende verbanden worden gebruikt om veel van dit vocht 

te verwijderen - samen met de schadelijke bacteriën. Hierdoor ontstaat 

een omgeving waarin de huid gezond blijft en de wond effectief kan 

genezen.

Overtollig exsudaat tegengaan 

ConvaMax™ is een nieuw superabsorberend verband dat speciaal is 

ontworpen om de uitdagingen rond sterk exsuderende wonden aan te 

pakken. Het combineert hoge prestaties met zachtheid en 

vormbaarheid. Het verband is sterk absorberend, zelfs onder druk, en 

houdt overtollig exsudaat en bacteriën weg bij de wond.



WAT VEROORZAAKT DE PRODUCTIE VAN WONDVOCHT?

Wondvocht, of exsudaat, is een vloeistof die eiwitten en witte bloedcellen bevat. Het is het 

afweermechanisme van het lichaam als gevolg van een ontsteking en het sijpelt langzaam uit de 

bloedvaten de wond in.

Effecten van exsudaat op wondgenezing

Exsudaat ondersteunt genezing: 1,2,4:

Voorkomt dat het wondbed uitdroogt

Ondersteunt migratie van weefselherstellende 

cellen

Zorgt voor essentiële voedingsstoffen voor het 

celmetabolisme

Helpt bij autolyse – het afbreken van dood of 

beschadigd weefsel. 

Overtollig exsudaat kan2:

Zorgen voor verweking van omliggend weefsel

Wondgenezing vertragen of belemmeren

Verdere afbraak en verslechtering veroorzaken

Schade aan fysiek en emotioneel welzijn veroorzaken.

Niet-genezende wonden bevatten meer eiwitten die de ontsteking bevorderen en het ontstekingsproces versnellen. Dit stimuleert de productie van enzymen en afbrekende eiwitten, die op hun beurt 

de wondgenezing kunnen vertragen of stoppen door cellulaire proliferatie en migratie te belemmeren. Niet-genezende wonden bevatten minder groeifactoren, die essentieel zijn voor de ontwikkeling 

van nieuwe cellen.3, 4



Te veel exsudaat kan de 

gezondheid van de huid 

aanzienlijk aantasten.

DE UITDAGINGEN VAN SLECHT EXSUDAATBEHEER VOOR 
DE GEZONDHEID VAN DE HUID

“Vanwege de aard en componenten van het wondvocht, kan het 

bijtend zijn, wat leidt tot verslechtering van de wond en huidtrauma1” 

Exsudaat is een bijtende 

biologische vloeistof. Dus naast 

de gezondheid van de wond zelf, 

moet ook de omringende huid 

worden beschermd.
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DE UITDAGINGEN VAN SLECHT EXSUDAATBEHEER VOOR 
DE GEZONDHEID VAN DE HUID
In het VK behandelde de NHS tussen 2012 en 2013 naar schatting 2,2 miljoen patiënten voor acute of 

chronische wonden. De totale kosten die hiermee gepaard gaan, bedragen tussen £ 4,5 - 5,3 miljard3.

Superabsorberende verbanden kunnen een geschikte oplossing bieden om het teveel 

aan wondvocht effectief in te dammen en symptomen te beheersen, waaronder:1

Problemen waarmee zorgprofessionals te maken 

krijgen: 

• 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

• 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

Problemen waarmee patiënten te maken krijgen: 

• 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



DE UITDAGINGEN VAN SLECHT EXSUDAATBEHEER VOOR 
DE GEZONDHEID VAN DE HUID
In het VK behandelde de NHS tussen 2012 en 2013 naar schatting 2,2 miljoen patiënten voor acute of 

chronische wonden. De totale kosten die hiermee gepaard gaan, bedragen tussen £ 4,5 - 5,3 miljard3.

Ook droge wonden lopen risico

Het is vermeldenswaard dat niet alleen een hoog gehalte 

aan wondvocht de genezingstijd kunnen vertragen. Een 

laag gehalte aan wondvocht, zoals bij ischemische en 

arteriële wonden en neuropathische diabetische 

voetulcera, kan een soortgelijk effect hebben.1



DE JUISTE BEHANDELING OP HET JUISTE MOMENT

Verschillende soorten wonden hebben verschillende 

soorten behandeling nodig

Superabsorberende verbanden zijn nodig als er veel 

wondvocht is; bijvoorbeeld als gevolg van wondinfectie, 

wat kan leiden tot verhoogde exsudaatproductie4

Verband dat past bij de patiënt 

De keuze van het wondverband moet worden 

afgestemd op de individuele patiënt. De behoeften 

van elke patiënt – samen met het unieke klinische 

beeld – beïnvloeden de verbandkeuze.

Hydrofiber®

Alginaten

Schuimverband

Superabsorberend 

verband

• Vocht toevoegen

TE DROOG

VOCHT-

BALANS

Hydrogels

Hydrocolloïden

Folies

Afbeeldingen gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaars.

Open been Open been

Diabetische voet Sacrale decubitus



OPTIMAAL EXSUDAATBEHEER

De voordelen van goed exsudaatbeheer zijn groot.1

Optimaliseer de toestand en de kwaliteit van 

leven van de patiënt, beheer wondgerelateerde

symptomen en houd rekening met de 

voorkeuren van de patiënt 

Beheer de factoren die van invloed zijn 

op ontwikkeling of voortduren van de wond

Optimaliseer de toestand en 

vochtniveau van het wondbed en 

de omliggende huid

Voorkom en behandel eventuele 

andere exsudaat-gerelateerde 

problemen



Ondersteuning van het genezingsproces

Natuurlijk is een verband veel meer dan alleen een middel om vocht onder controle te houden. Het wordt 

ook gebruikt om autolytisch debridement te vergemakkelijken of om niveaus van proteasen en 

ontstekingsmediatoren te regelen.

Elk superabsorberend verband dat u wilt gebruiken, moet aan deze vereisten voldoen.

Wat maakt een verband ideaal?

• Afmetingen en kleefopties 

• Gemakkelijk aan te brengen

• Voorkomen van doorlekken

• Groot absorptievermogen 

• Vochtretentie

• Comfort

• Zachtheid

• Vormbaarheid

OPTIMAAL EXSUDAATBEHEER
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Vormbaarheid Zachtheid Groot absorptie-

vermogen

Grote mate 

van retentie



ConvaMax™ combineert groot absorptievermogen en een grote mate van 

retentie en beschermt zo tegen overtollig wondvocht, dat de gezondheid 

van de huid kan aantasten. 

• ConvaMax™ is het NIEUWE 

superabsorberende verband van 

ConvaTec. 

• ConvaTec heeft

ruim 25 jaar ervaring inwondgenezing. 

• De producten van het bedrijf worden 

met veel vertrouwen door medische 

professionals over de hele wereld 

gebruikt.



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*

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.

Proteasemodulatie*2

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 vormbaar*

Het is zacht voor de huid, eenvoudig aan te brengen en te 

verwijderen voor meer patiëntcomfort. Dankzij de 

beschermende blauwe achterkant wordt doorlekken 

voorkomen en blijft de vormbaarheid gehandhaafd

De keuze voor een verband waarmee het exsudaatniveau

van de wond effectief wordt beheerd, kan resulteren in 

langere draagtijd, wat een positief effect heeft op verspilling 

en kosten, en kan helpen bij genezing van de wond.1

De juiste keuze voor elke wond*

Keuze uit een complete reeks 

afmetingen voor elk wondtype. Keuze 

uit klevende en niet-klevende versies.

Extra bescherming*

ConvaMax™ kan als primair of als secundair 

verband worden gebruikt. Wanneer een 

aanvullend primair verband nodig is, kan het 

worden gebruikt met Hydrofiber®-verband 

zoals AQUACEL® EXTRA™. Wondvocht kan 

dan door de Hydrofiber®-laag worden 

doorgegeven en door ConvaMax™

geabsorbeerd. Dit geeft een 

combinatie van een geavanceerde 

wondcontactlaag en een hoog 

absorptievermogen.
*In-vitro prestatiekenmerken van ConvaMax™, WHRI6045 MS161, gegevens in bestand, ConvaTec.

ConvaMax™ combineert groot absorptievermogen en een grote mate van 

retentie om te beschermen tegen overtollig exsudaat, wat bijdraagt aan 

een slechte integriteit van de huid. 



ConvaMax™ HEEFT EEN GROOT ABSORPTIEVERMOGEN & 

ABSORPTIEVERMOGEN, ZELFS ONDER COMPRESSIE

Vochtabsorptie

Wondexsudaat van complexe wonden kan 

bijtend zijn voor het wondbed en de intacte huid 

rondom de wond. ConvaMax™ absorbeert 

overtollig exsudaat en sluit het op in de kern 

van het verband, weg van de wond.

ConvaMax™ gemiddeld absorptievermogen 

174g/100cm2

Vochtabsorptie onder compressie

ConvaMax™ absorbeert vocht en houdt het 

vast onder een standaardcompressie van 

40mmHg, een veel gebruikte behandeling van 

met name wonden aan het onderbeen of 

huilend oedeem.

ConvaMax™ 108g/100cm2

Referentiegegevens:

In-vitro prestatiekenmerken van ConvaMaxTM & verbanden van de concurrent, WHRI6021 MS160, Gegevens in bestand, ConvaTec

ConvaMaxTM 

Niet-klevend

ConvaMaxTM 

Klevend

KerraMax Care® Vilvasorb® Pro Cutimed® Sorbion®

Sachet Extra

Zetuvit® Plus Mextra®

Superabsorbent

Vrij absorptievermogen (g/100cm2)

177 171
141

172

248

166 174

Absorptievermogen onder compressie (g/100cm2)

ConvaMaxTM 

Niet-klevend

ConvaMaxTM 

Klevend

KerraMax Care® Vilvasorb® Pro Cutimed® Sorbion®

Sachet Extra

Zetuvit® Plus Mextra®

Superabsorbent

109 108

77
89

105

79
84

ConvaMax™ ONDER COMPRESSIE; BETERE RESULTATEN DAN ALLE GETESTE 

CONCURRERENDE VERBANDEN 



DE TECHNOLOGIE IN CONVAMAX

Sluit wondvocht in 

Verbanden van katoen, viscose, polyester of schuim 

absorberen vloeistof in het materiaal. Onder druk kan de 

vloeistof echter uit het verband lekken.

ConvaMax™ behoudt daarentegen het vermogen 

om vloeistof zelfs onder druk vast te houden.*

Hoek verwijderd om superabsorberende kern te tonen

*In-vitro prestatiekenmerken van ConvaMax™, WHRI6045 MS161, gegevens in bestand, ConvaTec.



WANNEER CONVAMAX™ HET BESTE WERKT

Beheert overtollig wondvocht en beschermt zo de integriteit van de huid

ConvaMax™ is ideaal als er een reëel risico is op huidbeschadiging door een hoog exsudaatgehalte. Het is beschikbaar 

in niet-klevende vorm en als siliconenpleister, die volledige flexibiliteit bieden om uw zorgprotocol te ondersteunen. 

Dit omvat compressieverbandtherapie of het gebruik van een extra primair verband.

VERTROUWELIJK EN BEDRIJFSEIGEN – ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK CONVATEC.

Beschermende achterkant

Superabsorberende kern

Vormbare doorlaatlaag

NIET-KLEVEND
Ideaal voor gebruik op:

• Diepere wonden waarvoor een primair verband nodig 

is, bijvoorbeeld een diepe diabetische voetulcus.

• Ondermijnende of sinuswonden, waarbij veel 

wondvocht wordt geproduceerd en die moeten 

worden afgedekt.

• Verweekte wondranden, waarbij het exsudaat 

snel moet worden geabsorbeerd.

• Op plekken waar het verband makkelijk wegglijdt, 

zoals op de romp of benen wanneer een patiënt geen 

verband verdraagt, moet het verband met een kous of 

elastische bandage worden vastgezet.

SILICONENPLEISTER

Ideaal voor gebruik op:

• Ondiepe wonden waarvoor geen extra primair verband nodig 

is, zoals ondiep open been.

• Broze huid rond de wond die vatbaar is voor scheuren, zoals 

oudere huid of ontvelde plekken.

• Huilend oedeem waar de huid aan het verband kan kleven. 

• Op plekken waar het verband makkelijk wegglijdt, zoals op de 

romp of benen wanneer een patiënt geen verband verdraagt, 

moet het verband met een kous of elastische bandage worden 

vastgezet.
Dit verband moet worden vastgezet met tape, verband of elastische kous.



LID VAN DE CONVATEC™ FAMILIE

ConvaMax™ werkt goed samen met onze AQUACEL®-producten en vormen een compleet assortiment verbandmiddelen 

voor u en uw klinische team te bieden. De producten bieden hoge kwaliteit, klinisch resultaat en patiënttevredenheid.

Afmetingen verband
Inhoud 

verpakking

Product-

code

ConvaMaxTM Superabsorber Niet-klevend

7,5 cm x 7,5 cm 3,0 in x 3,0 in 10 422566

10 cm x 10 cm 3,9 in x 3,9 in 10 422567

10 cm x 20 cm 3,9 in x 7,9 in 10 422568

12,5 cm x 12,5 

cm
4,9 in x 4,9 in 10 422569

15 cm x 15 cm 5,9 in x 5,9 in 10 422570

15 cm x 20 cm 5,9 in x 7,9 in 10 422571

20 cm x 20 cm 7,9 in x 7,9 in 10 422572

20 cm x 30 cm 7,9 in x 11,8 in 10 422573

20 cm x 40 cm 7,9 in x 15,7 in 10 422574

Afmetingen verband
Inhoud 

verpakking

Product-

code

ConvaMaxTM Superabsorber Klevend

7,5 cm x 7,5 cm 3,0 in x 3,0 in 10 422575

10 cm x 10 cm 3,9 in x 3,9 in 10 422576

10 cm x 20 cm 3,9 in x 7,9 in 10 422577

15 cm x 15 cm 5,9 in x 5,9 in 10 422579

15 cm x 20 cm 5,9 in x 7,9 in 10 422580

20 cm x 20 cm 7,9 in x 7,9 in 10 422581



HOE GEBRUIKT U CONVAMAX™?

Kies na het reinigen van de wond 

de juiste afmeting ConvaMax™

Superabsorber-verband, zodat ook 

de wondranden goed worden 

bedekt. 

ConvaMax™ Superabsorber Niet-

klevend of klevend verband is te 

gebruiken als primair of secundair 

verband. Bij gebruik als primair verband 

moet ConvaMax™Superabsorber niet-

klevend of klevend goed aansluiten op 

het wondbed, zodat het wondvocht goed 

kan worden opgenomen. De witte 

contactlaag moet in contact zijn met de 

huid en de blauwe waterdichte 

achterkant moet aan de bovenkant 

zitten.

Zet ConvaMax™

Superabsorber-verband vast 

met retentiezwachtel, tape of 

compressieverband als dit 

klinisch aangewezen is. 
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