
Gebruik altijd Askina® Calgitrol® bij wondinfecties
Breng de wond in bacteriële balans





Wanneer een wond geïnfecteerd is, moeten de bacteriën die de infectie veroorzaken zo 
snel mogelijk bestreden worden. Als de infectie niet aangepakt wordt, kan de wond niet 
genezen. 

Zilver heeft een bewezen antimicrobiële activiteit tegen veel antibioticaresistente 
bacteriën. Askina® Calgitrol®  is een gepatenteerde technologie die calciumalginaat 
combineert met zilver. Wanneer het verband in contact komt met wondvocht, vormt het 
alginaat een zachte gel die zilverionen laat vrijkomen. 

Benieuwd naar tien goede redenen om altijd Askina® Calgitrol® te gebruiken bij 
wondinfecties? Blader dan snel door deze waaier!

Wil je meer informatie over Askina® Calgitrol®? Ga dan naar onze website! Daar vind je ook 
alle studies.

www.bbraun.nl/askina-calgitrol
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Om altijd Askina® Calgitrol® te gebruiken bij wondinfecties





Alle wonden bevatten bacteriën. De meeste 
wonden genezen zonder problemen, maar als 
er grote aantallen of bepaalde typen bacteriën 
aanwezig zijn, kan de wondgenezing stagneren 
en ontstaat er wondinfectie. Door het inzetten 
van Askina® Calgitrol® Ag worden bacteriën snel 
aangepakt en nemen binnen twee weken de 
ontstekingsverschijnselen af1. 

Reden 1

Askina® Calgitrol® is binnen 2 weken 
effectief 





Het Askina® Calgitrol® assortiment bevat zilver in 
ionische vorm die meteen vrijkomt in de wond 
zodra het verband of de pasta in contact komt 
met het wondbed. Door de aanwezigheid van 
gebonden water is activering niet nodig en zijn 
de zilverionen meteen beschikbaar. De zilverionen 
kunnen direct hun antibacteriële werking 
uitoefenen. 

Wanneer het Askina® Calgitrol® verband of de 
pasta in aanraking komt met wondexsudaat, 
wordt het exsudaat opgenomen in de 
alginaatmatrix. Dit gaat gepaard met een zwelling 
en verweking van de matrix. Hierdoor laat het 
zilver- en calciumalginaatmolecuul de zilverionen 
in de wond vrij.

Reden 2

Askina® Calgitrol® bevat 100% ionisch 
zilver





Het verband en de pasta behouden een hoge 
concentratie zilverionen binnen hun moleculaire 
structuur. Als de zilverionen in het wondbed-
oppervlak geleidelijk worden uitgeput, worden er 
zilverionen uit het verband/pasta onttrokken. De 
zilverconcentratie in het wondbed blijft op peil 
door de constante afgifte van zilverionen door de 
alginaatmatrix. 

Doordat de alginaatmatrix gebonden water 
bevat, is bevochtiging van het product voor het 
aanbrengen niet nodig. Onderzoeken tonen aan dat 
het antimicrobiële effect van Askina® Calgitrol® Ag 
binnen een uur na het aanbrengen begint door de 
directe beschikbaarheid van ionisch zilver1.

Reden 3

Askina® Calgitrol® werkt direct





Zilver kan in verschillende vormen in verbanden 
worden verwerkt, zoals elementair zilver of in de 
ionische vorm Ag+. Van de ionische vorm is 
aangetoond dat het een brede antimicrobiële 
werking heeft1. Het wordt de laatste jaren steeds 
meer gebruikt in wondverbanden om bacteriegroei 
te verminderen. 

Zilver heeft zelfs een aanzienlijke antimicrobiële 
activiteit tegen veel antibioticaresistente 
bacteriestammen. Onderzoeken bevestigen dat 
Askina® Calgitrol® Ag effectief is tegen een breed 
scala aan micro-organismen, inclusief de MRSA 
bacterie (methicilline-resistente Staphylococcus 
aureus) en Pseudomonas aeruginosa en tegen de 
gist Candida albicans1.

Reden 4

Askina® Calgitrol® is actief tegen een 
breed spectrum van micro-organismen





Zodra de zilverionen bij het wondbedoppervlak zijn 
uitgeput, worden nieuwe zilverionen geleidelijk 
uit het verband of de pasta onttrokken. Dit leidt 
tot een gereguleerde afgifte van zilverionen door 
de alginaatmatrix. Hierdoor wordt een constante 
zilverconcentratie in het wondbed gehandhaafd. 
Onderzoek heeft aangetoond dat het anti-
microbiële effect binnen het eerste uur na het 
aanbrengen meetbaar is1.

Reden 5

Askina® Calgitrol® heeft een blijvende 
antimicrobiële effectiviteit





Onderzoek toont aan dat er gedurende >156 uur 
tussen de 60 en 70 parts per million aan 
zilverionen vrijkomen. Dit geldt voor zowel de 
pasta als het verband. Een minimum van 
20-40 ppm is bewezen noodzakelijk voor een 
antimicrobieel effect.

Reden 6

Askina® Calgitrol® garandeert een 
gereguleerde afgifte van zilver (60-70 ppm)





Wonden produceren verschillende hoeveelheden 
exsudaat. Afhankelijk van de vochtproductie 
wordt een bepaald zilverproduct voorgeschreven. 
Sommige verbanden absorberen voldoende, 
waardoor lekkage en verweking van de 
wondranden voorkomen wordt. In andere gevallen 
kan het wenselijk zijn om vocht aan te brengen in 
de wond om zo een vochtig wondmilieu te creëren. 

Door de verschillende verschijningsvormen: pasta, 
wondcontactlaag en foam is er voor elke wond een 
passende antibacteriële zilveroplossing.

Reden 7

Askina® Calgitrol® creëert een vochtig 
wondmilieu





Askina® Calgitrol® producten kunnen maximaal 
zeven dagen op de wond blijven. Het kan dus 
ook onder gips of ambulante compressietherapie 
zwachtels worden aangebracht.

Om Askina® Calgitrol® te verwijderen, kan het 
voorzichtig uit de wond genomen worden. Als 
het verband kleeft aan het wondbed, kan het 
verband vochtig worden gemaakt met Prontosan® 
vloeistof. Askina® Calgitrol® THIN lost binnen 2-3 
dagen na aanbrengen op in een donkergekleurde 
gellaag. Deze laag is met een in Prontosan® 
vloeistof gedrenkte gaas gemakkelijk te 
verwijderen. Askina® Calgitrol® paste is een paarse 
pasta die verkleurt in het wondbed en kan worden 
verwijderd door de wond grondig te reinigen met 
in Prontosan® vloeistof gedrenkte gazen.

Reden 8

Askina® Calgitrol® is pijnloos te 
verwijderen





Omdat alle Askina® Calgitrol® producten de 
zilverionen gereguleerd afgeven aan het wondbed, 
vindt er geen dumping van zilver plaats. Als een 
verband in een keer zijn zilver loslaat in de wond, 
geeft dit een blijvende verkleuring van de huid. 
Wel kan de huid rondom de wond een grijze 
gloed krijgen. Deze krijg je eenvoudig weg met 
Prontosan® vloeistof.

Reden 9

Askina® Calgitrol® geeft geen blijvende
verkleuring aan de huid





Askina® Calgitrol® Ag is een geavanceerd 
technologisch verband dat de effectiviteit van 
zilver combineert met het absorptievermogen
van calciumalginaat en foam.
Askina® Calgitrol® THIN is een dun laagje zilver 
alginaat in een matrix. Het is een zacht, dun 
verband voor diepe en moeilijk te bedekken 
wonden. Het moet gebruikt worden met 
absorberend secundair verband, zoals Askina® 
Foam.
Askina® Calgitrol® Paste is een pasta die bestaat 
uit de dezelfde ionisch zilveralginaat matrix zoals 
in de Askina® Calgitrol® Ag verbanden. De pasta is 
vormbaar en sluit naadloos aan op het wondbed. 
De pasta vult tunnels en sinussen op waardoor de
wondbodem een prikkel krijgt om op te granuleren.

Reden 10

Askina® Calgitrol®: voor elke soort 
wond een oplossing



Afmeting Stuks Artikelnummer Z-Indexnummer

Askina® Calgitrol® Ag

10 x 10 cm 10 6211010 15294870

15 x 15 cm 10 6211510 15294889

20 x 20 cm 10 6212010 15294897
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De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de 
geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze 
communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.
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Afmeting Stuks Artikelnummer Z-Indexnummer

Askina® Calgitrol® THIN

5 x 5 cm 10 6205510 15802612

10 x 10 cm 10 6201010 15802620

10 x 20 cm 10 6202110 15802639

Afmeting Stuks Artikelnummer Z-Indexnummer

Askina® Calgitrol® Paste

15 g 5 6241505 15779491
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