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MAXIMIZING THE NATURAL WOUND HEALING PROCESS
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Wondverband op basis van Antioxidante Technologie

Productomschrijving
Reoxcare® is een niet-verklevend, steriel, primair wondverband,
bestaande uit een absorberende matrix en een hydraterende
oplossing van antioxidanten. Reoxcare® creëert een vochtig
wondmilieu, stimuleert het autolytisch debridement en
bevordert het natuurlijke genezingsproces.
Werkingsmechanisme
De gehydrateerde matrix absorbeert het wondexsudaat,
neutraliseert de verhoogde productie van Reactive Oxygen
Species (ROS). Deze verhoogde productie van reactieve
zuurstofradicalen veroorzaken een oxidatieve stress, waardoor
ook gezonde cellen worden beschadigd.
Tegelijkertijd reinigt Reoxcare® het wondbed, zonder maceratie
van de omliggende huid en wondranden.
Indicaties
Reoxcare® kan ingezet worden bij de behandeling van zowel
acute als chronische (traag of niet-genezend) complexe
wonden, tijdens de inflammatoire fase van de wondgenezing.
Reoxcare® kan tevens gecombineerd worden met ambulante
compressie therapie bij veneuze ulcera.
Gebruiksaanwijzing
Beide zijden van het wondverband kunnen op het wondbed
worden geplaatst.
1. Hydrateer de matrix door de gehele inhoud van de oplossing
met antioxidanten over de matrix te schenken. De matrix heeft
1-2 minuten nodig om de oplossing volledig te absorberen,
waarna de absorptie eigenschap gewaarborgd blijft.
2. Reinig de wond volgens voorschrift.
3. Knip de Reoxcare® op maat, zodanig dat het gehele wondbed
is bedekt en plaats de Reoxcare® in direct contact met het
wondbed.
4. Dek de Reoxcare® af met een secundair verband.
5. Overgebleven resten van Reoxcare® dienen te worden
weggegooid.

Reoxcare® is niet verklevend en eenvoudig te verwijderen uit
het wondbed.
Reoxcare® dient iedere 3-4 dagen te worden vervangen.
Indien nodig, kan het secundaire verband naar behoefte
frequenter worden vervangen.
Voorzorgsmaatregelen en aandachtspunten
Door de samenstelling dienen beide componenten van de
Reoxcare® te allen tijde in combinatie gebruikt te worden.
Reoxcare is een wondverband voor éénmalig gebruik en kan
niet hergebruikt worden. Hergebruik kan leiden tot het
ontstaan van een infectie. Dit product bevat n-acetylcysteïne,
kurkuma-afgeleiden en galactomannaan. Niet te gebruiken bij
overgevoeligheid voor één van deze componenten. Bij
tekenen van infectie dient de behandeling volgens voorschrift
en protocol van de desbetreffende instelling te worden
gevolgd. Steriliteit van het product wordt alleen gegarandeerd
bij een gesloten en onbeschadigde verpakking. Niet te
gebruiken bij een beschadigde of geopende verpakking.
Inhoud verpakking
1 Gevriesdroogde matrix 9x4 cm, 100% plantaardig
(galactomannaan).
1 Flacon hydraterende antioxidante oplossing 10 ml
(n-acetylcysteïne, kurkuma).
Bestelcode: SF003
Droog te bewaren in een ruimte beneden de 30 0C
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Artikelnummer

Grenstemperatuur

Met stoom of droge warmte gesteriliseerd.

Uitsluitend voor
eenmalig gebruik

Chargenummer

Gebruiksaanwijzing raadplegen

Uiterste gebruiksdatum

Productiedatum

Gamma gesteriliseerd
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