
Zelfzorggids voor patiënten 
met een haarnestcyste 
onder de oksel

Flaminal®  Hydro en Forte



Uw arts heeft u Flaminal® Hydro en Forte voorgeschreven 
voor gebruik thuis. Volg de onderstaande richtlijnen voor gebruik. 
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

VOORDELEN

• Helpt de wond schoon te houden

• Houdt de wond vochtig en 
draagt bij tot een optimale 
wondgenezing

• Flaminal® Hydro/Forte zijn veilig 
voor de huid en het wondweefsel

• Beschermt de wondranden 

• Biedt bescherming tegen 
bacteriën

• Vermindert wondgeur

• Helpt de wond te genezen

CONTRA-INDICATIES

• Niet gebruiken als u allergisch 
bent voor een van de 
bestanddelen

• Niet aanbrengen op de 
oogleden of in het oog. Bij 
contact met de ogen, grondig 
spoelen

Matig tot sterk exsuderende wondenLicht tot matig exsuderende wonden

Uw arts zal Hydro of Forte adviseren, afhankelijk van uw type wond

voor de huid en het wondweefsel

Licht tot matig exsuderende wonden

Uw arts zal Hydro of Forte adviseren, afhankelijk van uw type wondUw arts zal Hydro of Forte adviseren, afhankelijk van uw type wond



OPMERKING: 
De eerste dagen van de behandeling moet u het verband mogelijk vaker 
vervangen (om de 1-2 dagen). Naarmate de wond verbetert, kunt u de 
verbandwissels beperken tot om de 3-4 dagen, zoals aangegeven door uw 
verpleegkundige/arts.

Was uw handen grondig voor en na 
het aanbrengen van Flaminal® Hydro/
Forte.

Reinig de wond met schoon water
of een speciaal reinigingsproduct (vb. 
Flamirins®) als uw verpleegkundige/
arts dit heeft aangeraden.

Als u moeite heeft om achtergebleven 
restjes Flaminal® Hydro/Forte op of 
in de wond te verwijderen, mag u ze 
zonder problemen laten zitten.

Breng Flaminal® Hydro/Forte aan
na reiniging van de wond. Vul de 
holte volledig op. Breng bij ondiepe 
wonden een laag aan van ca. 0,5 cm 
dik.

Flaminal® Hydro/Forte kan op 
de volgende manieren worden 
aangebracht: rechtstreeks uit de tube, 
rechtstreeks op het verband of met 
een spatel. Voor kleine holtes kunt 
u een mondstuk of spuit gebruiken. 
Probeer te voorkomen dat de opening 
van de tube of de applicator in direct 
contact komt met de wond.

Bedek de wond met een geschikt 
verband zoals aangegeven door uw 
verpleegkundige/arts.
Welk verband u moet gebruiken, 
hangt af van de toestand van de 
wond. Is deze nat of droog?

• Gebruik voor natte wonden een 
niet-klevend absorberend verband.

• Gebruik voor drogere wonden 
een niet-klevend verband. Als de 
wond nat begint te worden of als 
uw verband na 24 uur begint te 
lekken, gebruik dan een niet-klevend 
absorberend verband.

Vervang het verband om de 1-4 
dagen of bij overmatig lekken, 
zoals aangegeven door uw 
verpleegkundige/arts. Zie opmerking.

STAP 1 STAP 2 STAP 3



Als u vragen hebt over het gebruik van Flaminal, mail dan naar 
medical@fl enhealth.com of bel naar 076-2100404. 

Meer informatie vindt u ook op www.fl enhealth.com

Heeft u vragen over de verzorging of uw wond? 
Neem voor advies contact op met uw verpleegkundige of arts.


