Sluit in. Blijft intact.
Valt biofilm aan.
• Exufiber® Ag+ is een non-woven PVA verband
dat zich in contact met exsudaat omzet in een
gel en zich zo zacht vormt naar het wondbed1,2
• Hoge structurele integriteit voor een
verwijdering van het verband in één geheel3,4
• Absorbeert en sluit exsudaat, bloed en
bacteriën in4–8

• Hoge retentiecapaciteit wat het risico op
lekkage en maceratie vermindert4,5
• Gecontroleerde vrijgave van zilverionen in
contact met wondvocht wat zorgt voor een
antimicrobiële actie tot zeven dagen lang
(in vitro)9

Hoge structurele integriteit
• Verwijdering van het verband in één geheel3,4
• Vermindert het risico op residu’s en vezels die
achterblijven in de wond3,4,10

Hoge insluitcapaciteit
• Vermindert het risico op
lekkage naar de huid4,5
• Vermindert het risico op
maceratie4,5
• Absorbeert en sluit exsudaat,
bacteriën en bloed in4–8

Polyvinyl alcohol (PVA)
verband met gepatenteerde
Hydrolock® Technologie
• Sterk absorberend, zelfs onder compressie6
• Zacht en ﬂexibel waardoor eenvoudig in gebruik1,2
• Sluit exsudaat in waardoor minder risico op
lekkage en maceratie4,5

Combineert Hydrolock® Technology en zilver

Langdurige antimicrobiële actie
met zilversulfaat
• Doodt een brede range van pathogenen
(in vitro)9
• Behoudt zijn antimicrobieel effect tot
zeven dagen lang (in vitro)9

Sluit exsudaat in om het risico op
lekkage en maceratie te
verminderen4,5

Hoe Exufber® Ag+ gebruiken?
1. Reinig de wond met een
zoutoplossing of met water
volgens de geldende klinische
praktijk. Droog de omgevende
huid grondig. Verwijder
aseptisch uit de verpakking.

Exufber® Ag+ is sterk absorberend, zelfs onder compressie6.
De Hydrolock® Technology absorbeert en houdt exsudaat, bloed en
bacteriën vast, waardoor lekkage en maceratie wordt voorkomen.4–8

Blijft intact voor een schone en
gemakkelijke verwijdering in één
geheel3,4

2. Breng een droog
Exufber Ag+ verband aan op
de wond.
Het verband moet de
volledige wond bedekken.
Het moet de droge
omgevende huid minstens
1-2 cm overlappen voor de
kleinere afmetingen en
minstens 5 cm voor de
grotere afmetingen. Het
verband zal krimpen omdat
het wondvocht absorbeert en
begint te geleren.

De Hydrolock Technology biedt een hoge natte treksterkte voor een
verwijdering van het verband in één geheel3,4.

Valt bioflm aan om de wond bioburden
te verminderen11,12
Exufber Ag+ bevat zilversulfaat dat gelijkmatig is verdeeld in het verband.
In contact met wondvocht vindt er zich een gecontroleerde vrijgave van
zilverionen plaats1. Exufber Ag+ doodt een brede range van pathogenen
inclusief Vancomycine-resistente Enterococci (VRE) en MRSA (in vitro)11,12.

3. Breng de wiek of het
verband losjes aan in de
wond zodat er voldoende
ruimte is voor het zwellen van
het verband.

Voorzorgsmaatregelen
Alle wonden moeten regelmatig gecontroleerd worden. In geval van
tekenen van klinische infectie, consulteer een zorgverlener voor een
adequate behandeling van de infectie. Indien het verband uitdroogt en
moeilijk te verwijderen is , moet dit vochtig gemaakt worden volgens
de klinische praktijk en moet het kunnen weken tot het gemakkelijk
loskomt. Het kan enkele minuten duren vooraleer Exufber Ag+ omvormt
tot een gel. Verwijder het verband door zachtjes te reinigen/spoelen.

4. Fixeer met een geschikt
secundair verband.
Compressietherapie kan
toepast worden in combinatie
met Exufber Ag+.

Bestelinformatie

Beoogd gebruik

Artikel
nummer

CNKcode

Afmeting
(cm)

Stuks/ret

Stuks/TRP

603401

3984-523

5x5

10

40

603402

3984-531

10 x 10

10

60

603403

3984-549

15 x15

10

60

603405

3984-556

4,5 x 20

10

50

603407

3984-564

20 x 30

5

40

603400

3984-515

2 x 45

5

40

Exufber Ag+ is geschikt voor de behandeling van
middelmatig to sterk exsuderende wonden:
• Veneuze beenulcera
• Diabetes voetulcera
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