Gebruiksaanwijzing voor
patiënten met een sonde

Flaminal Hydro en Forte
®

Uw arts heeft u Flaminal® Hydro of Forte voorgeschreven.
Deze brochure kan u helpen uw wonden zelf thuis te behandelen.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
WAT DOET FLAMINAL
• Houdt de wond zuiver
• Houdt de wond vochtig
• Is veilig voor de huid en het
wondweefsel
• Beschermt de wondranden
• Biedt een antimicrobiële
bescherming

CONTRA-INDICATIES
• Niet gebruiken als u allergisch
bent voor één van de
bestanddelen
• Niet aanbrengen op de
oogleden of in het oog. Bij
contact met de ogen, grondig
spoelen

• Vermindert wondgeur
Deze eigenschappen zorgen
voor een snelle genezing

Licht tot matig exsuderende wonden

Matig tot sterk exsuderende wonden

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

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Was uw handen grondig voor en na
het behandelen van uw wond.

Breng Flaminal® Hydro of Forte aan
rond de sonde in een dikke laag van
ca. 0,5 cm.

Breng het geschikte verband aan
om de sonde of bedek de wond met
een los, dun absorberend verband.

Flaminal® moet elke dag opnieuw
worden aangebracht.

Breng geen dik verband aan onder het
buitenste plaatje.

U kunt Flaminal® rechtstreeks op uw
stoma aanbrengen of een applicator
gebruiken als u er één hebt gekregen.

Vervang het verband dagelijks of bij
overmatig lekken.

Reinig het gebied rond de sonde
met stromend water of met een
wondreiniger (vb. Flamirins®) als uw
verpleegkundige of arts dit heeft
aangeraden.
Onzuiverheiden en zalfresten telkens
verwijderen (bij iedere verbandwissel).
Dep voorzichtig de wond droog.

Probeer te voorkomen dat de
opening van de tube of de applicator
in direct contact komt met de
stoma.

Als u vragen hebt, neem
dan contact op met uw
verpleegkundige of arts.

Als u vragen hebt over het gebruik van Flaminal, mail dan naar
medical@flenhealth.com of bel naar 03 825 70 63.
Meer informatie vindt u ook op www.flenhealth.com.
Hebt u vragen over de wondverzorging?
Neem contact op met uw verpleegkundige of arts.

