
Atrauman® Ag
Antibacteriële therapie, die helpt genezen

Wondbehandeling

De dode bacteriën en de endotoxinen
worden samen met het wondvocht 
geabsorbeerd in het secundaire verband.

■ Secundair  verbandmateriaal:
Het bacteriële wondvocht (geel) 
wordt geabsorbeerd.

■ Atrauman® Ag:
De bacteriën (groen) worden 
vernietigd zodra zij in contact 
komen met Atrauman Ag.

CombiSensation
de kracht van effectief, efficiënt, 
eindeloos combineren



Atrauman® Ag
Antibacteriële therapie,
die helpt genezen
Atrauman® Ag bevat zilverionen die in precies de juiste concentratie worden vrijgegeven,
zodat ze alleen op het wondgebied inwerken. Het antibacteriële effect wordt bij het eerste
contact met de wond direct geactiveerd, zodat de bacteriën geen schijn van kans hebben.
Niet geïnfecteerde cellen blijven ongedeerd.
Atrauman® Ag is een zalfgaas en kan daarom flexibel worden gebruikt in combinatie met
allerlei soorten secundair verbandmateriaal, op zowel oppervlakkige als diepe wonden.
Atrauman® Ag biedt daarmee de mogelijkheid om de behandeling van iedere wond 
individueel te optimaliseren.

Toepassing
Atrauman® Ag wordt op dezelfde manier als andere zalfkompressen gebruikt, dat wil 
zeggen in combinatie met een secundair, vochtabsorberend wondverband. Indien de te 
behandelen wond en het secundaire wondverband droog zijn, verdient het aanbeveling het
verband met een Ringeroplossing te bevochtigen.
■ Behandeling van kritisch gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden
■ Brandwonden
■ Wondinfecties
■ Chronische wonden
■ Infectieprofylaxe bij de wondbehandeling

De juiste combinatie; flexibel in gebruik en kan worden gecombineerd met
zowel hydroactief als conventioneel secundair verbandmateriaal;

Ulcus cruris aan het onderbeen, fibrine beslag en infectie. Behandeling met 
Atrauman® Ag en PermaFoam®, in combinatie met compressietherapie.
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Effectieve bestrijding van bacteriën en verzorging

van de wondranden

Lage cytotoxiciteit

Helpt maceratie te voorkomen

Voegt zich flexibel naar het wondoppervlak

Kan worden gecombineerd met een secundair 

verband
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Twee weken later, granulatieweefsel wordt zichtbaar.

De voordelen van Atrauman® Ag
op een rij:

Vier weken later, epithelialisatie zichtbaar. Behandeling wordt voortgezet met
Hydrosorb® Comfort.

Oppervlakkige wonden

Diepe wonden

Combinatie met TenderWet® Active voor wondreiniging

+
Combinatie met PermaFoam® bij matig tot sterk exsuderende wonden

+

Combinatie met Sorbalgon®

+
Combinatie met PermaFoam® cavity

+
Combinatie met TenderWet® Active cavity

+ 

Combinatie met Zetuvit®

+ 

Fixatie van het verband door middel van de volvlakpleister Omnifix® elastic 
of Peha-haft® zwachtel.


