Gebruikshandleiding
voor skin tears

Flaminal Hydro en Forte
®

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
ISTAP (International Skin Tear Advisory Panel) - Classificatie van skin tears
Skin tears worden ingedeeld in 3 types. Het type van de skin tear bepaalt welke behandeling doeltreffend is.
Type 1 • Geen huidverlies; de huidflap kan worden teruggelegd om het wondbed te bedekken
Type 2 • Gedeeltelijk huidverlies; verlies van een deel van de huidflap dat niet over het wondbed kan worden teruggelegd
Type 3 • Volledig huidverlies; verlies van de gehele huidflap, waardoor het gehele wondbed wordt blootgesteld
Ref.: Le Blanc et al., 2013. ISTAP Skin Tear Classification

WAT DOET FLAMINAL
• Houdt de wond zuiver
• Houdt de wond vochtig
• Is veilig voor de huid en het
wondweefsel
• Beschermt de wondranden
• Biedt antimicrobiële bescherming

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.

• 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.

Was uw handen grondig voor en na het aanbrengen van Flaminal®

TYPE 1 Geen huidverlies

TYPE 2 Gedeeltelijk huidverlies

TYPE 3 Volledig huidverlies

Stap 1 Reinig de skin tear met proper
water of met een wondreiniger
(Flamirins®) als uw verpleegkundige/arts
dit heeft aangeraden.

Stap 1 Reinig de skin tear met proper
water of met een wondreiniger
(Flamirins®) als uw verpleegkundige/arts
dit heeft aangeraden.

Stap 1 Reinig de skin tear met proper
water of met een wondreiniger
(Flamirins®) als uw verpleegkundige/arts
dit heeft aangeraden.

Stap 2 Leg de huidflap zacht terug
met een gehandschoende vinger,
bevochtigd wattenstaafje, pincet of
siliconestrip.

Stap 2 Bedekken met een niet-inklevend
silicone netverband.

Stap 2 Bedekken met een niet-inklevend
silicone netverband.

Stap 3 Breng op de plaats van het
weefselverlies een dikke laag (ong.
0,5 cm) Flaminal® Hydro aan over het
netverband.

Stap 3 Breng op de plaats van het
weefselverlies een dikke laag (ong.
0,5 cm) Flaminal® Hydro / Forte aan over
het netverband.

Stap 4 Breng op het niet-inklevende
netverband een secundair niet-klevend
verband aan en fixeer dat met een
zwachtel.
> Dagelijks: reinig de wond en breng
opnieuw Flaminal® Hydro en het nietklevende secundaire verband aan.
> Verwijder het niet-inklevende
netverband na 5/7 dagen
GEEN STERISTRIPS AANBRENGEN

Stap 4 Breng op het niet-inklevende
netverband een secundair niet-klevend
verband aan en fixeer dat met een
zwachtel.
> Dagelijks: reinig de wond en breng
opnieuw Flaminal® Hydro / Forte en
het niet-klevende secundaire verband
aan.
> Verwijder het niet-inklevende
netverband na 5/7 dagen
GEEN STERISTRIPS AANBRENGEN

Stap 3 Bedekken met een niet-inklevend
silicone netverband.
Stap 4 Breng op het niet-inklevende
netverband een secundair niet-klevend
verband aan en fixeer dat met een
zwachtel.
> Dagelijks: vervang het niet-klevende
secundaire verband
> Verwijder het niet-klevende
netverband na 5/7 dagen
GEEN STERISTRIPS AANBRENGEN

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.

