
Prontosan® Debridement Pad
VOOR MECHANISCHE VERWIJDERING VAN  

ONGEWENSTE LAGEN IN EEN WOND

 · Microvezeltechnologie

 · Snel en zacht debridement

 ·  Creëert een schoon wondbed en  
reinigt huid rondom wondomgeving

 ·  Verwijdert ongewenste lagen zoals 
necrose en fibrine 

 · Absorbeert overmatig exsudaat

 · Intacte huid blijft gespaard
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Prontosan® Debridement Pad 
VOOR MECHANISCHE VERWIJDERING VAN ONGEWENSTE LAGEN IN EEN WOND

PRODUCTOMSCHRIJVING
De Prontosan® Debridement Pad  is een druppelvormige pad met 
microvezels en een absorberende laag die in combinatie met 
Prontosan® wondreinigingsvloeistof wordt toegepast voor een 
effectieve wondbedvoorbereiding. De pad verwijdert ongewenste 
lagen, zoals verweekte necrose en fibrine en absorbeert overtollig 
exsudaat. Intacte huid wordt gespaard. Het reinigen van wonden 
met de Prontosan® Debridement Pad is zeer effectief en kan  
toegepast worden als mogelijk alternatief voor scherp debride-
ment. Bijvoorbeeld bij wonden of situaties waarin scherp  
debridement niet mogelijk is.

Prontosan® Debridement Pad is uitsluitend bestemd voor eenma-
lig gebruik.

HET PRINCIPE VAN MICROVEZELS 
Microvezels kunnen zich hechten aan zelfs de kleinste, microsco-
pische deeltjes. Terwijl normale (groter qua structuur) een meer 
borstelend effect hebben. Als je de effecten zou visualiseren, zie 
je dat er sprake is van adhesieve krachten tussen microvezels en 
deeltjes. De Prontosan® Debridement Pad bestaat uit miljoenen 
microvezels waardoor het algehele reinigende oppervlakte enorm 
groot is. Weefselresten, exsudaat, fibrine en necrose kunnen door 
de microvezels eenvoudig uit de wond verwijderd worden.

Verpakking Artikelnummer Z-Indexnummer

Doos à 3 stuks 3908456 16592816

Doos à 10 stuks 3908457 16592808

Compositie
De reinigende laag bevat polyester en polypropyleen microfiber. De bovenzijde is 
een polypropyleen laag.

HOE GEBRUIK JE DE PRONTOSAN® DEBRIDEMENT PAD
Bevochtig de ongemarkeerde zijde van de pad met 15 - 20 ml  
Prontosan® wondreinigingsvloeistof. Veeg de bevochtigde kant in 
een cirkelvormige beweging met lichte druk over de wond en/of 
aangrenzende huid.
Bij hardnekkige lagen in de wond: reinig de wond met Prontosan® 
wondreinigingsvloeistof en laat gazen gedrenkt in Prontosan® gedu-
rende 10-15 minuten op de wond liggen. Indien de wond niet groter 
is dan de Prontosan® Debridement Pad, mag ook de met Prontosan® 
bevochtigde pad op de wond worden aangebracht gedurende 10-15 
min.

Na debridement is het raadzaam om de wond grondig te irrigeren 
met Prontosan® wondreinigingsvloeistof en dan pas door te gaan 
met de standaardbehandeling.
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KENMERKEN

 · Goede reiniging en debridement dankzij microvezeltechnologie

 · Zacht debridement, geen weefselbeschadiging

 ·  De unieke druppelvorm zorgt dat ook moeilijk te bereiken  
holtes en oppervlakten gereinigd worden

 ·  Handige blisterverpakking om veilig en aseptisch inweken van 
de pad voorafgaand aan gebruik mogelijk te maken

Monofilament Microfiber
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