NIEUW

Ademende topfilm
Afschermingslaag
Hyper-absorberende kern
Hydrocellulaire foamlaag
Siliconengel kleeflaag

Designed for people.
Designed for life.

ALLEVYN™ Life is een meerlaags kompres, speciaal ontworpen voor mensen
en hun alledaagse activiteiten en bevat o.a. een hydrocellulaire foamlaag,
hyper-absorberende kern en afschermingslaag met de volgende kenmerken:
•		Unieke vierlobbige vorm met een brede rand die de contouren van
het menselijk lichaam perfect volgt en douchen voor de patiënt
mogelijk maakt1-3
•		De afschermingslaag minimaliseert de visuele impact van
exsudaat4 waardoor de patiënt erop kan vertrouwen dat het
kompres geen negatieve aandacht van anderen trekt.

•		Absorptie van wondgeur aangetoond bij testen (in vitro) op
representatieve geurelementen6
•		Het meerlaagse ontwerp van ALLEVYN Life biedt een kusseneffect
en helpt om druk te verspreiden7
•		De siliconen wondcontactlaag biedt minimale pijn en ongemak
tijdens het verwijderen en laat herpositionering toe9

•		Uitstekend vasthouden van vocht onder druk5
•		Biedt lekkagepreventie, een geruststellende gedachte voor de patiënt5

•		Handige vervangingsindicator voorkomt onnodig vervangen van
het kompres en verspilling

Indicaties

Wondverzorging bij secundaire genezing van oppervlakkige en granulerende wonden, chronische en acute
exsuderende wonden, matig tot diepe wonden zoals decubitus, ulcus cruris, diabetische beenulcera,
geïnfecteerde wonden, oncologische wonden, operatiewonden, eerste- en tweedegraads brandwonden,
donorplaatsen, skin-tears, schimmelende ulcera.

Gebruiksaanwijzing
Reinig de wond volgens de normale procedures. Selecteer een kompres van de juiste afmeting. Prepareer en
reinig de huid rondom de wond door overtollig vocht te verwijderen. Overmatig haar dient te worden afgeknipt
om te zorgen dat het kompres zo dicht mogelijk op de wond kan worden aangebracht. Verwijder één vel
beschermpapier van ALLEVYN Life en plaats het kompres met de klevende zijde op de huid. Wrijf het kompres
vlak over de wond om te zorgen dat er geen vouwen in zitten. Verwijder het resterende beschermpapier en
breng het kompres aan over de rest van de wond zonder het uit te rekken. Het gehele oppervlak van de wond
dient volledig bedekt te zijn met het wondkussen van het kompres. ALLEVYN Life kan worden gebruikt om
moeilijk te verbinden wonden zoals op hielen en ellebogen te behandelen. De hoekpunten van het kompres
mogen overlappen bij het plaatsen, maar zorg ervoor dat het kompres niet gevouwen of uitgerekt wordt.

Geen wondvocht langs de rand,
kompres kan blijven zitten, wondvocht
wordt gemaskeerd

		
Frequentie van verbandwisseling

		Tijdens de eerste stadia van de wondgenezing dienen ALLEVYN Life kompressen regelmatig te worden
geïnspecteerd. Als het product wordt gebruikt op geïnfecteerde wonden, dient de infectie te worden
onderzocht en behandeld volgens het plaatselijk klinisch protocol. Het kompres kan maximaal 7 dagen
worden gebruikt, behalve in het sacrale gebied, waar het kompres maximaal 5 dagen gebruikt kan worden.
Dit is afhankelijk van de conditie van de wond en de nabijgelegen huid, of totdat het exsudaat meer dan
50% van het absorberende foam buiten de centrale afschermingslaag bereikt.
		Vanwege vergroot risico op contaminatie en infectie in het sacrale gebied kunnen lokale protocollen meer
controle van de kleefkracht van het kompres voorschrijven. Het bovenstaande is een richtlijn; de beslissing
wanneer u het kompres verwisselt, dient te worden genomen op basis van een klinische beoordeling.
Plaatselijke protocollen dienen ook in overweging te worden genomen.

Wondvocht raakt 50% van de rand,
kompres dient vervangen te worden

Het bovengenoemde is een richtlijn. De beslissing
wanneer het kompres vervangen dient te worden
is afhankelijk van de klinische beoordeling.
Er dient ook rekening gehouden te worden met
lokale protocollen.

Verwijderen van het kompres

		Om het ALLEVYN Life kompres te verwijderen, tilt u een hoekpunt op en trekt u het kompres voorzichtig los totdat het volledig van de wond verwijderd is.
Sacrale kompressen dienen van bovenaf richting de anus verwijderd te worden om het risico op infectieoverdracht te minimaliseren.

Contra-indicaties / voorzorgsmaatregelen
Gebruik ALLEVYN Life niet met oxiderende stoffen zoals hypochlorietoplossingen
(bv. EUSOL) of waterstofperoxide, aangezien deze de absorberende polyurethaan
componenten van het kompres kunnen afbreken.

ALLEVYN Life dient niet als enig middel te worden gebruikt voor
drukverlichting, maar dient altijd samen met andere drukverlichtingsmiddelen te worden gebruikt.

Stop met het gebruik als roodheid of gevoeligheid optreedt.

ALLEVYN Life is een product voor eenmalig gebruik. Bij gebruik op meer
dan één patiënt kan kruisbesmetting of infectie optreden. Door de
verpakking te openen, wordt de steriele barrière verbroken. Daarom dient
u geen geopend kompres te bewaren voor gebruik op een later tijdstip.

Niet in het kompres knippen, hierdoor kunnen interne delen van het kompres in de wond
komen waardoor het genezingsproces kan worden vertraagd. De bacteriële eigenschappen
van het kompres worden hierdoor ook aangetast, waardoor infectie kan ontstaan.

ALLEVYN Life
Artikelnummer
66801067
66801068
66801069
66801070
66801304
66801306
66801307

Afmeting
Verpakking
10.3 cm x 10.3 cm (93 cm2)		 10
12.9 cm x 12.9 cm (146 cm2)		10
15.4 cm x 15.4 cm (211 cm2)		10
21 cm x 21 cm (392 cm2)		10
Heel 25 cm x 25.2 cm 		
5
Sacrum 17.2 cm x 17.5 cm (235 cm2)		 10
Sacrum 21.6 cm x 23 cm (386 cm2)		10

ZI-nummer
15942619
15942627
15942635
15942643
15942686
15942651
15942678
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