
2021

ASSORTIMENTSOVERZICHT
WOND

Nederland



Inhoud

Product Pagina

Wondzorg

Wondbedvoorbereiding, vochtige wondgenezing en fixatie

Wondbedvoorbereiding 4

Wondbedvoorbereiding en decontaminatie 6

Wondverbanden voor vochtige wondgenezing 8-11

Conventionele wondbedekkers 13-14

Wondzorg
Wondbedvoorbereiding



Wondzorg
Wondbedvoorbereiding

Prontosan® Wondreinigingsvloeistof 

Referentie Z-indexnummer Inhoud Verpakkingseenheid

Vloeibaar 400484 15975304 40 ml 24 stuks

400403 15280845 350 ml 10 stuks

400446 15763420 1000 ml 10 stuks

Eigenschappen
  Voor reiniging en bevochti-

ging van acute en chronische 
wonden, 1ste en 2de graad 
brandwonden.

  Kant en klare vloeistof ter 
voorkoming en behandeling 
van biofi lms, fi brinelagen en 
debris.

  Bevat betaïne (doorbreekt 
biofi lm) en polyhexanide (remt 
bacteriegroei).

  Na opening 8 weken houdbaar.
  Eff ectief tegen geur.
  Mag bij baby's en kinderen 

worden toegepast.

Prontosan® Debridement Pad

Referentie Z-indexnummer IVerpakkingseenheid

3908456 16592816 3 stuks

3908457 16592808 10 stuks

Eigenschappen
  Een druppelvormige pad 

met microvezels en een 
absorberende laag die in 
combinatie met Prontosan® 
wondreinigingsvloeistof wordt 
toegepast voor een eff ectieve 
wondbedvoorbereiding.

  Prontosan® Debridement Pad 
verwijdert ongewenste lagen, 
zoals verweekte necrose en 
fi brine en absorbeert overtollig 
exsudaat.

  Intacte huid wordt gespaard.
  Het reinigen van wonden met 

de Prontosan® Debridement 
Pad is zeer eff ectief en kan 
toegepast worden als mogelijk 
alternatief voor scherp 
debridement. Bijvoorbeeld bij 
wonden of situaties waarin 
scherp debridement niet 
mogelijk is.

Prontosan® Installatie adapter voor NPWT Doos van 10 stuks

Referentie Z-indexnummer

3908437 -

Eigenschappen
  Deze adapter past op de 

literfles Prontosan®  en 
vergemakkelijkt het aansluiten 
op een systeem voor negatieve 
druk therapie met installatie 
van Prontosan® vloeistof.
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Wondzorg
Wondbedvoorbereiding en decontaminatie

Prontosan® Wound Gel X Per stuk

Referentie Z-indexnummer Inhoud

Gel 400517 15830985 50 gr

400508 15690016 250 gr

Prontosan® Gel Doos van 20 stuks

Referentie Z-indexnummer Inhoud

400505 15290883 30 ml

Eigenschappen
  Prontosan® Wondgel X is een 

cohesieve hydrogel ter voor-
koming en behandeling van 
biofi lm, infectie, fi brinelagen, 
necrose en debris. 

  Bevat 2 unieke bestanddelen 
die samen enorm eff ectief 
zijn tegen diverse ongewenste 
lagen in een wond. 

  Bevat betaïne, een surfac-
tant die ongewenste lagen 
kan openbreken waardoor de 
polyhexanide, bacteriegroei 
kan aanpakken

  Na opening 8 weken houdbaar
  Eff ectief tegen geur.
  Mag bij baby's en kinderen 

gebruikt worden.

Eigenschappen
  Prontosan® Wondgel is een 

hydrogel ter voorkoming en 
behandeling van biofi lm, 
infectie, fi brinelagen, necrose 
en debris. 

 Bevat 2 unieke bestanddelen 
   die samen enorm eff ectief zijn 
   tegen diverse ongewenste 
   lagen in een wond. 
 Bevat betaïne, een surfactant 
   die ongewenste lagen kan 
   openbreken waardoor de 
   polyhexanide, bacteriegroei 
   kan aanpakken.
  Na opening 8 weken houdbaar.
  Eff ectief tegen geur.
  Mag bij baby's en kinderen 

gebruikt worden.
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Wondzorg
Wondverbanden voor vochtige wondgenezing

Askina® Sorb, calcium-alginaat 

Referentie Z-indexnummer Maat (cm) Verpakkingseenheid

2100S 15005275 6 x 6 15 stuks

2101S 15005283 10 x 10 15 stuks

2102S 15005291 15 x 15 10 stuks

2105S 15005267 2,7 x 34 10 stuks

Askina® Foam 

Referentie Z-indexnummer Maat (cm) Verpakkingseenheid

7241010 15482332 10 x 10 10 stuks

7241210 15482340 10 x 20 10 stuks

7242005 15482367 20 x 20 5 stuks

Askina® Transorbent, met kleefl aag 

Referentie Z-indexnummer Maat Verpakkingseenheid

0072786R 14554259 5 x 7 10 stuks

0072789U 14172135 10 x 10 5 stuks

0072720E 14555131 24 x 24 5 stuks

Eigenschappen
 Hoge absorptiecapaciteit.
  De alginaat-CMC-vezels 

reageren op wondvocht met 
een gelering, wat een ideaal 
milieu geeft voor vochtige 
wondgenezing.

Eigenschappen
  Foamverband met inkeping 

voor canules, drains en 
   katheters.

Eigenschappen
  Uniek absorptieproces. 
  De droge hydrogellaag neemt 

overtollig wondvocht op, 
houdt het vast en creëert een 
vochtig wondmilieu. 

  De foamlaag laat overtollig 
wondvocht verdampen.

Eigenschappen
 Een zacht, soepel 2-laags, 
   niet klevendfoam verband.
 Met een ademende 
   polyurethane toplaag.
 Laat geen water en bacteriën
   door.

Askina® Trachea Doos met 10 stuks

Referentie Z-indexnummer Maat (cm)

7248510 15500608 9,5 x 8,5

Wondzorg
Wondverbanden voor vochtige wondgenezing

Askina® Heel Doos met 5 stuks

Referentie Z-indexnummer Maat (cm2)

7240105 15500616 225

Askina® DresSil, foamverband met siliconenkleefl aag 

Referentie Z-indexnummer Maat (cm) Verpakkingseenheid

5295710 15603253 5 x 7 10 stuks

5291010 15603261 10 x 10 10 stuks

5291205 15603296 10 x 20 5 stuks

5291510 15603288 15 x 15 10 stuks

5292005 15603318 20 x 20 5 stuks

Askina® DresSil Border , foamverband met siliconenkleefl aag 

Referentie Z-indexnummer Maat (cm) Verpakkingseenheid

5396610 16078462 6 x 6 10 stuks

5397510 15668533 7,5 x 7,5 10 stuks

5391010 15668541 10 x 10 10 stuks

5391510 15668568 15 x 15 10 stuks

5395210 15668576 15 x 20 10 stuks

5392005 15668584 20 x 20 5 stuks

Eigenschappen
  Foam verband met een zachte 

siliconenkleefl aag en een 
waterdampdoorlaatbare fi lm.

 De beschermende fi lm toplaag 
   is ademend, waterproof en 
   niet doorlaatbaar voor 
   bacteriën. 
 De hydrofi ele foam laag 
   reguleert de vochtbalans, is   
   zacht en comfortabel en 
   absorbeert goed.
 Pijnloos te verwijderen door 
   de siliconen kleefl aag.

Eigenschappen
  Anatomisch gevormd niet 
   klevend foam speciaal voor 
   hielen. 
  Zelf aan te brengen klitten-
   bandstickers fi xeren het 
   verband en maakt tussentijdse 
   controle mogelijk. 
  De hydrofi ele polyurethane 

foam creëert een vochtig 
wondmilieu.

Eigenschappen
 Foam verband met een zachte
   siliconenkleeflaagmet border 
   en een waterdamp-
   doorlaatbare film.
 Verbetert het patiënten-
   comfort 
 Hypoallergeen.



Wondzorg
Wondverbanden voor vochtige wondgenezing

Askina® SilNet, siliconen wondcontactlaag Doos van 10 stuks

Referentie Z-indexnummer Maat (cm)

5197510 15482537 7,5 x 10

5191810 15482545 10 x 18

5192305 15482553 20 x 30

Askina® Hydro, nieuwe generatie hydrocolloïd Doos van 10 stuks

Referentie Z-indexnummer Maat (cm)

F72041 14575175 10 x 10

Eigenschappen
 Beschermt kwetsbaar 
   granulatieweefsel.
 Pijnloze verbandwisselingen, 
   geen stripeff ect van 
   epidermiscellen.
 Te combineren met een 
   secundair verband.

Eigenschappen
 Absorbeert en geleert
   wondvocht.
 Creëert een vochtig wond
   milieu wat de wondgenezing 
   stimuleert. 
 Heeft een hoge absorptie- 
   capaciteit. 
 De polyurethane fi lm laat
   geen geur door, is water-
   resistent en houdt bacteriën 
   tegen.

Askina® Dressil Sacrum, foamverband met siliconenkleefl aag Doos van 5 stuks

Referentie Z-indexnummer Maat (cm)

5491605 15668592 16 x 17,5

Eigenschappen
 De beschermende poly-
   urethaanfilm is ademend, 
   waterdicht en vormt een 
   barrière voor bacteriën.
 De hydrofiele schuimlaag   
   reguleert vocht, is zacht en 
   vervormbaar en heeft een   
   uitstekende absorptie- 
   capaciteit
 De siliconenkleeflaag heeft 
   een open structuur zo kan 
   het exsudaat snel 
   geabsorbeerd worden in het
   foam.

Wondzorg
Wondverbanden voor vochtige wondgenezing

Askina® Derm, wondfolie Doos van 10 stuks

Referentie Z-indexnummer Maat (cm)

F72032 14555069 6 x 7

F72035 14555077 10 x 12

F72038 14555085 15 x 20

Askina® Barrier, huidbeschermende spray en crème Per stuk

Referentie Z-indexnummer Inhoud Type

4002801 15603628 28 ml Spray

4119201 15928241 92 gram Creme

Eigenschappen
  Steriele transparente fi lm die 

een vochtig wondmilieu 
   creëert op oppervlakkige, 
   droge, tot vochtige wonden.

Eigenschappen
  Vormt een ademende 
   huidbarriere
  Prikt niet en droogt snel.
  Ter bescherming van onder 

andere wondranden en 
   kwetsbare delen van de huid.

Askina® Calgitrol®, zilververband Doos van 10 stuks

Referentie Z-indexnummer Maat (cm)

3 in 1 verband 6211010 15294870 10 x 10

6211510 15294889 15 x 15

6212010 15294897 20 x 20

THIN 6205510 15803612 5 x 5

6201010 15802620 10 x 10

6202110 15802639 10 x 20

Askina® Calgitrol® Ag pasta Doos van 5 stuks

Referentie Z-indexnummer Inhoud

6241505 15779491 15 gram

Eigenschappen
  Wondverband waarbij de doel-

treff endheid van geïoniseerd 
zilver gecombineerd wordt 
met de absorberende eigen-
schappen van calciumalginaat 
en polyurethaan foam. 

Eigenschappen
 Zorgt voor een vochtige 
   wondomgeving.
 Gemakkelijk te verwijderen 
   door te spoelen.



Wondzorg
Conventionele wondbedekkers

Askina® Med®, pleisterstrips 

Referentie Z-indexnummer Maat (cm) Verpakkingseenheid

9085017 14166917 3,8 x 3,8 100 stuks

Askina® Soft, elastische pleisterstrips 

Referentie Z-indexnummer Maat (cm) Verpakkingseenheid

9086480 15641600 7,5 x 5 50 stuks

Askina® Mullkompress, gaaskompres

Referentie Z-indexnummer Maat (cm) Verpakkingseenheid

9031308 14173239 5 x 5 100 stuks

Askina® Finger Bob®, vingerfi xatieverband 

Referentie Z-indexnummer Maat Verpakkingseenheid

WIN 9044000 14179210 Standaard 50 stuks

WIN 9044019 14179229 Standaard 50 stuks

WIN 9044159 14234319 Large 25 stuks

Eigenschappen
  Buisvormig verband wat 
   gebruikt wordt om snel een 
   vingerverband aan te leggen. 
  Om de vinger te beschermen, 

of om een pleister of steriel 
kompres te fi xeren.

Eigenschappen
  Huidskleurige wondpleisters 

voor kleine oppervlakkige 
wondjes.

Eigenschappen
  Gemaakt van ademend non 

woven textiel. 
  Door de hypoallergene 
   polyacrylaat kleefl aag 
   bijzonder huidvriendelijk. 
  Zelfklevend absorbende 
   eilandpleister met wond-
   kussen. 
  Door de afgeronde hoeken rolt 

het verband minder snel op.

Eigenschappen
  Onsteriele gaasjes van katoen.

Wondzorg
Conventionele wondbedekkers



Wondzorg
Conventionele wondbedekkers

Askina® Gaasbol 

Referentie Z-indexnummer Inhoud Verpakkingseenheid

9016023 14175657 2 x 500 1000 stuks

Askina® Tape 

Referentie Z-indexnummer Maat (cm) Verpakkingseenheid

9074554 14340828 3,8 x 10 12 stuks

Askina® Pad 

Referentie Z-indexnummer Maat (cm) Verpakkingseenheid

9024069 15975444 7,5 x 7,5 30 stuks

Eigenschappen
  Gaasbol om te drenken in een 

vloeistof voor het schoon-
maken van een wond.

Eigenschappen
 Fixatiepleister op rol.

Eigenschappen
  Non-woven gaas.

Notities
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