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Specialist in o.a. wondzorgmateriaal.
Zorgadvieslijn voor advies & bestellingen: 0800 - 6226226

of via het voorschrijfportaal voor online bestellingen:
https://wis.mediq.nl
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Product Eigenschappen Toepassing Productkeuze 

(antibacteriële) 
Hydrogel

De hydrogel creëert een vochtig wondmilieu welke het proces  
van autolytisch debridement stimuleert. Werkt antimicrobieel en 
remt de bacteriegroei.

Vul de wond op zonder de wondranden te 
overschrijden. Alleen via behandelaar

• Prontosan wondgel
• Advacyn gel

Alginaatgel Combinatie van hydrogel en Ca alginaat. Creëert een fysiologisch 
wondmilieu dat wondheling bevordert en tegelijkertijd de wond 
reinigt. Indien nodig voegt het vocht toe of het absorbeert vocht. 

• Breng gel 5mm dik aan.
• Mag maximaal 3 dagen in de wond blijven.
   Bij een necrotische wond dagelijks verschonen.
• Flaminal hydro: vochtige wond. Flaminal Forte:    
   (zeer) natte wond

• Comfeel purilongel (Coloplast)
• Flaminal Hydro (Flen Pharma)
• Flamonal hydro/forte

Wond
contactlaag

Klinitulle: steriel zalfkompres gemaakt van zacht non-woven mate-
riaal geïmpregneerd met witte parafine. 
Mepitel en Kliniderm contactlayer: de siliconen wondcontactlaag is 
zelfhechtend. Hecht aan de wondrand, maar niet aan de wond.

•  Klinitulle: mag maximaal 24 uur in de wond blijven
•  Mepitel en Kliniderm contactlayer: mag maximaal 7 

dagen in de wond blijven
•  Mepitel en kliniderm contactlayer moeten over de 

wondrand worden aangebracht
•  Product kan geknipt worden.

• Klinitulle zalfkompres (Klinion)
• Mepitel (Molnlycke)
• Kliniderm contact layer (Klinion)

Alginaat Steriel calcium/natrium alginaatverband dat veel vocht  
absorbeert en snel in een gel verandert, zodat er een vochtige 
omgeving ontstaat waarin de wond kan genezen en reinigen.

•  Breng een droog wondverband aan op het 
    vochtig wondbed.
•  Niet over de wondranden aanbrengen.
•  Indien niet helemaal verzadigd, dan vochtig 
    maken met NaCl. 
•  Product kan geknipt worden.

• Kaltostat (Convatec)
• Kliniderm alginaat (Klinion)
• Cutimed alginate (Essity)

Hydrofiber Dit sterk absorberende verband creëert door interactie met het 
wondexsudaat een zachte gel. Hierdoor ontstaat een vochtig 
wondmilieu voor een optimale wondgenezing.

• Mag maximaal 7 dagen in de wond blijven.
• Minimaal 2 cm over de wondranden aanbrengen.
• Product kan geknipt worden.

• Aquacel (Convatec)

Foam Zacht sterk absorberend schuimverband met niet verklevende 
siliconen wondcontactlaag. Met of zonder border. Hecht aan de 
wondrand, maar niet aan de wond.

• Mag maximaal 7 dagen in de wond blijven.
• De niet-border variant kan geknipt worden.

• Mepilex (Molnlycke)

Gaas NW Het non-woven kompres heeft een goed absorptievermogen. 
Daarbij kan het kompres tevens bij wondreiniging gebruikt worden.

Product kan geknipt worden. • Klinipress NW compres (Klinion)

Absorberend 
verband

Het wondverband bestaat uit een witte non-woven  
wondcontactlaag en een wondkussen van 100% katoenen  
hydrofiele (absorberende) watten hydrofobe toplaag.

• Verwisselen indien nodig.
• Product kan niet geknipt worden.

• Klinipress Exsupad (Klinion)

Folie Transparante en waterdichte zelfklevende fixatiefolie. Product kan geknipt worden. • Cathereeplus (Mediq)
• Kliniderm film (Klinion) 
• Opsite wondfolie (Smith&Nephew)
• Tegaderm folie (3M)

Fixatiezwachtel Elastisch windsel. • Bij gewrichten: onder het gewricht starten met   
   wikkelen tot ruim boven gewricht.
• Product afknippen op de gewenste lengte.

• Klinifix (Klinion)

Fixatiepleister • Indien er gefixeerd wordt op een conisch lichaamsdeel, snij dan de fixatiefpleister in.
• Breng de fixatiepleister over het geheel te fixeren product aan, zonder spanning.
• Product afknippen op de gewenst lengte

• Leukopor (Essity)
• Micropore (3M)

Zwachtel
materiaal

• Watten: Klinisoft synthetische watten (Klinion)
• Buisverband: Tubifast (Mediq blauw of geel)
• Korte rekzwachtel: Klinidur Textelast zwachtel (Klinion)
• Tweelaags compressiesysteem: Coban (EAI >0.8) of Coban lite (EIA 0.5-0.8) (3M)
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