
Ga voor de gouden combinatie
Prontosan® & Askina® Calgitrol®

winnaars in wondgenezing



Geïnfecteerde wonden brengen extra kosten en ongemak met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het verlengen van de behandelduur, 
meer ziekenhuisopnames en meer controles op de wondpoli. Preventie én behandeling van infecties zijn daarom cruciale 
interventies in wondbehandeling.

Het TIME-model
Het TIME-model richt zich in vier stappen op de verschillende factoren die de genezing van de wond beïnvloeden.

Totaal Infectie Preventie Behandelplan
B. Braun heeft een aanvulling op jouw protocol ontwikkeld. Het Totaal Infectie Preventie Behandelplan (TIPB) biedt een 
totaaloplossing die voor alle wonden op elk moment én zonder drastische protocolwijziging ingezet kan worden.

         Signifi cant snellere wondgenezing
         Met TIPB ben je, door het gebruik van klinisch en wetenschappelijk    
         bewezen producten, verzekerd van een aantoonbaar snellere 
                                                                         wondgenezing. Je bespaart zo weken kostbare tijd.

Ga voor de gouden combinatie
Prontosan® & Askina® Calgitrol®: winnaars in wondgenezing

Infectiepreventie: 4 weken snellere wondgenezing
Biofi lm kun je met het blote oog niet zien maar 90% van de complexe wonden bevat biofi lm, daarvan raakt 80% geïnfecteerd. 
Wondgenezing vertraagt door biofi lm aanzienlijk. Daarom is het essentieel om met wondbedvoorbereiding biofi lm te voorkomen 
of op de juiste manier te verwijderen.

Voorkom biofi lm met een unieke combinatie van betaïne en polyhexanide
Prontosan® biedt jou een evidence based oplossing. De betaïne in Prontosan® zorgt voor een oppervlaktespanning die vele malen 
lager is dan water of NaCl 0,9% en opent de biofi lmstructuur. Hierdoor kan de polyhexanide de bacteriegroei remmen en wordt 
biofi lm wel e� ectief verwijderd.

          Minder infecties, minder kosten
          Studies tonen aan dat Prontosan® op deze manier de kans op een 
          wondinfectie van 40% naar 3% verkleint. Infecties voorkomen is 
          bewezen beter en goedkoper dan behandelen.

Infectiebehandeling: wondinfecties binnen 2 weken opgelost
Het is essentieel om wondinfecties zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Gebruik daarom Askina® Calgitrol® met geïoniseerd 
zilver voor een bewezen doeltre� end en langdurig e� ect. Zelfs één week na aanbrengen ben je nog steeds verzekerd van dezelfde 
zilverafgifte (>60PPM) als bij de start. Askina® Calgitrol® gaat door waar anderen stoppen.

Eén antwoord op alle geïnfecteerde wonden
Omdat je binnen deze evidence based technologie kunt kiezen uit pasta, alginaat foam én een wondcontactlaag, heb je met 
Askina® Calgitrol® voortaan één antwoord op alle geïnfecteerde wonden. Dankzij de langdurige afgifte van zilverionen kun je   
Askina® Calgitrol® zelfs toepassen onder gips en tweelaagse zwachtels. 

TIPB = Weken winst in wondgenezing
Het resultaat is een aantoonbaar snellere wondgenezing (gemiddeld 4 weken sneller).

          Met minder complicaties:
              Nare geur verdwijnt binnen 3 dagen
              Exsudaat neemt binnen 3 dagen signifi cant af
              E� ectief en pijnloos debridement
              Pijnloze verbandwissels

Kortom een hogere kwaliteit van zorg én leven tegen lagere kosten.
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Totaal Infectie Preventie Behandelplan met de gouden combinatie
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Hoe ziet de wond eruit? Is de wond rood, geel of zwart?

Is er sprake van een infectie?

Is de wond droog, vochtig of nat?

Hoe zien de wondranden eruit? Verweekt, droog, rafelig, glad?

Tissue

Infection

Moisture

Edge



Prontosan® Stuks Z-Indexnummer Artikelnummer

Flacon 40 ml 24 15975304 400484

Fles 350 ml 10 15280845 400403

Fles 1000 ml 10 15763420 400446

Adapter voor NPWT 10 n.v.t. 3908437

Prontosan® Stuks Z-Indexnummer Artikelnummer

Wondgel 40 ml 20 15290883 400505

Wondgel X 50 gr 1 15830985 400517

Wondgel X 250 gr 1 15690016 400508

Prontosan® Stuks Z-Indexnummer Artikelnummer

Debridement Pad 3 pads 16592816 3908456

Debridement Pad 10 pads 16592808 3908457
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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.

Meer weten? Kijk op www.bbraun.nl/winnaars-in-wondgenezing of scan de QR-code.
Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

0.1 % polyaminopropyl biguanide (polyhexanide), betaïne oppervlakte-actief

0.1 % polyaminopropyl biguanide (polyhexanide), betaïne oppervlakte-actief, gezuiverd water, glycerol, hydroxyethylcellulose

Pad voor reiniging bestaand uit polyester en polypropyleen microfi bers. De achterzijde is gemaakt van polypropyleen.

Prontosan® Wondreinigingsvloeistof

Prontosan® Wondgel

Prontosan® Debridement Pad

Askina® Calgitrol®

 Askina® Calgitrol®  Stuks  Z-Indexnummer  Artikelnummer

Askina® Calgitrol® Paste 15 g  5 15779491 6241505

Askina® Calgitrol® Ag 10 x 10 cm 10 15294870 6211010

Askina® Calgitrol® Ag 15 x 15 cm 10 15294889 6211510

Askina® Calgitrol® Ag 20 x 20 cm 10 15294897 6212010

Askina® Calgitrol® THIN 5 x 5 cm 10 15802612 6205510

Askina® Calgitrol® THIN 10 x 10 cm 10 15802620 6201010

Askina® Calgitrol® THIN 10 x 20 cm 10 15802639 6202110
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