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Andere producten en diensten 

van Lohmann & Rauscher

■ andere wondverzorgingsproducten

■ compressie

■ Suprasorb®  CNP

■  mobilisatie

■ immobilisatie

■ Ratioline®

■  algemene hygiëne-, gezondheidszorg- 

en incontinentieproducten

■ OK-afdekmateriaal

■ OK-kleding

■ Kitpack®/Setpack®

Het complete systeem  
voor vochtige wondverzorging.

Als internationale onderneming met een uitgebreid 

productprogramma produceert L&R innovatieve 

medische hulpmiddelen en hygiëneproducten, variërend 

van traditioneel verbandmateriaal tot de modernste 

behandelings- en patiëntenzorgsystemen. Eigen 

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten vormen de 

basis van de tientallen jaren succes van ons bedrijf. 

De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar het welzijn 

van de patiënt, voor wie het genezingsproces zo 

comfortabel en effectief mogelijk moet zijn.
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L&R – een goede partner.

Gefaseerde wondverzorging tijdens 

alle genezingsfasen

Verzorging van acute of chronische wonden vereist 

een sensibele en zorgvuldig op de wondgenezingsfase 

afgestemde werkwijze met bijbehorend wondverband. 

Het gaat er immers om dat infectie van de wond 

wordt vermeden en de wondgenezing effectief en 

duurzaam wordt bevorderd en de patiënt wordt ontzien. 

Met Suprasorb biedt L&R het complete arsenaal voor 

vochtige wondverzorging aan arts en verplegend 

personeel in praktijk en kliniek: voor alle fasen van 

wondgenezing, voor ieder mate van exsudatie, voor 

geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde wonden – een 

compleet en zorgvuldig op elkaar afgestemd assortiment. 

Zo wordt de patiënt tijdens het gehele genezingsproces 

optimaal begeleid volgens de principes van de vochtige 

wondverzorging.

Want vochtig wondverband biedt het ideale milieu 

voor de vele processen die het genezingsverloop 

bepalen. L&R doet intensief onderzoek op het gebied 

van wondverzorging en levert zodoende producten 

die overeenkomen met de nieuwste ontwikkelingen. 

Voordeel voor de gebruiker: de gebruiker krijgt alles 

van dezelfde leverancier, om patiënten optimaal te 

kunnen verzorgen.
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Wondgenezing –  
een proces in drie fasen.

De fysiologische wondgenezing is een dynamisch 

proces dat in iedere wond altijd volgens hetzelfde 

complexe schema verloopt. Er worden drie fasen 

onderscheiden, die vloeiend in elkaar overlopen en 

van elkaar afhankelijk zijn.

1. Exsudatiefase

De exsudatie- of reinigingsfase begint onmiddellijk na 

het ontstaan van de wond. In het klinische beeld is een 

lokale ontsteking te zien en later ontstaat een sterke 

exsudatie. Tijdens deze fase vinden de bloedstolling, 

wondreiniging en infectieafweer plaats. Vernietigd weefsel 

en ziektekiemen worden afgevoerd door fagocytose.

De vochtige wondverzorging ondersteunt en bevordert 

in de exsudatiefase de lichaamseigen wondreiniging 

op optimale wijze en zorgt daarmee voor een schone 

wondsituatie. Als er sprake is van afzettingen en necrose, 

worden deze zacht gemaakt en afgevoerd. Exsudaat, 

weefseldébris en ziektekiemen worden door het verband 

opgenomen.

Het optimale wondverband houdt de wond vochtig en 

beschermt deze tegen infecties – de ideale voorwaarde 

voor een snel en goed herstel.

Hoe vaak het vochtige wondverband vervangen moet 

worden, is afhankelijk van de toestand en de mate van 

exsudatie van de wond. Eventueel moet het verband 

meerdere malen per dag worden vervangen. Indien nodig 

worden daarbij ook necrose en afzettingen verwijderd.
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2. Granulatiefase

In de granulatie- resp. proliferatiefase worden nieuwe cellen 

gevormd. Er ontstaat granulatieweefsel dat de ruimte van 

de wond weer opvult. In hogere mate migreren fibroblasten 

naar de wond en de collageensynthese begint. Capillaire 

bloedvaten schieten uit in het centrum van de wond en 

tegelijkertijd neemt de exsudatie af. Klinisch wordt nu een 

goed doorbloed, roodachtig weefsel zichtbaar. 

In de granulatiefase beschermt het vochtige wondverband 

de wond tegen uitdroging en neemt het overtollig exsudaat 

goed op. Het biedt veiligheid tegen infecties en mechani-

sche invloeden en beschermt zo het nieuwe weefsel. 

Ook in deze fase is het de best mogelijke wondverzorging 

voor een ideaal vochtig wondmilieu.

De wondsituatie bepaalt hoe vaak het verband vervangen 

moet worden. De ervaring leert dat de intervallen tussen 

verbandwisselingen in de loop van de wondverzorging 

langer worden. Een duidelijk pluspunt: het vochtige wond-

verband garandeert een atraumatische verbandwisseling, 

dat wil zeggen minder pijn voor de patiënt en een betere 

genezing.

3. Epithelialisatiefase

In de epithelialisatie- of regeneratiefase schrijden de 

differentiatie van het weefsel en de epithelialisatie voort. 

De randen van de wond naderen elkaar en vanaf de rand 

ingroeiend epitheelweefsel overdekt geleidelijk de wond. 

Met de wondcontractie en littekenvorming wordt het 

genezingsproces van de wond afgesloten.

In deze fase bevordert vochtige wondverzorging 

de afsluitende genezing en de vorming van nieuw 

epitheelweefsel. Het verband behoudt zijn optimale 

vochtigheid, beschermt tegen storende invloeden 

en handhaaft de rust voor de wond.

Hoe vaak het vochtige wondverband vervangen moet 

worden, is afhankelijk van de toestand van de wond. 

Omdat de exsudatie voortdurend afneemt, kan het 

verband maximaal zeven dagen op de wond blijven 

zitten. Een voordeel voor de behandelaar en de patiënt.

EPITHELIALISATIE

GRANULATIE

10 14 18 12 16 20 11 15 19 13 17 21 8 7 9 
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Om het eenvoudiger te maken het juiste wondverband 

voor de juiste genezingsfase te gebruiken, worden wonden 

naar uiterlijk geclassificeerd in vier verschillende stadia: 

necrotisch, met fibrinelaag, granulerend en epitheliserend. 

In de praktijk wordt voor deze stadia vaak gebruik gemaakt 

van de volgende kleurcodes: zwart, geel, rood en roze.

De mate van exsudatie die de wond produceert (sterk, 

middelmatig, licht) vormt een ander belangrijk criterium 

voor de keuze van het meest geschikte wondverband. 

Tegelijkertijd moet er altijd rekening worden gehouden 

met een mogelijke infectie. 

Een klinische infectie is herkenbaar aan de klassieke 

ontstekingssymptomen (zwelling, rode vlekken, hitte, 

pijn en soms functiebelemmering) en specifieke tekenen 

van infectie zoals wondgeur en ettervorming.

Deze symptomen mogen niet worden verward met de 

kolonisatie met ziektekiemen of besmetting van de huid 

of wond. Kolonisatie doet zich voor wanneer pathogene 

ziektekiemen de huid of wond binnendringen, terwijl 

besmetting duidt op een kolonisatie van de wond met 

pathogene ziektekiemen die niet resulteert in een reactie 

van het gebied.
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Suprasorb® –  
professionele zorg voor elke wond.
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Suprasorb® Liquacel Hydroactief fiberverband

Suprasorb® A  Calciumalginaatverband  

Suprasorb® A  + Ag Antimicrobieel calciumalginaatverband voor geïnfecteerde wonden

Suprasorb® X  HydroBalance wondverband 

Suprasorb® X  + PHMB Antimicrobieel HydroBalance wondverband voor geïnfecteerde wonden

Suprasorb® C  Collageen wondverband

Suprasorb® P  PU-schuimverband  

Suprasorb® P  silicone Siliconenschuimverband

Suprasorb® H  Hydrocolloïdverband 

Suprasorb® F  Folie wondverband

Suprasorb® G  Gelverband

standaard

border

sacrum

dun

amorfe  

gel

kompres
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PHMB – een klein middel 

met grote werking.

L&R gebruikt PHMB dan ook in combinatie met het 

biosynthetische HydroBalance-wondverband Suprasorb X 

voor de behandeling van geïnfecteerde wonden of 

wonden met een verhoogd infectierisico. Dit kan in 

verschillende fasen van de wondgenezing, vooral voor 

licht tot middelmatig exsuderende wonden. Zelfs bij 

de meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) 

en de vancomycineresistente Enterococcus (VRE) zijn 

de antimicrobiële effecten van PHMB in studies 

aangetoond.4-5 

Polyhexamethyleenbiguanide (afgekort tot PHMB) 

is een bestanddeel met een breed antimicrobieel 

spectrum, een gunstig toxicologisch profiel en een 

laag allergeen potentieel. PHMB wordt al lang gebruikt 

voor vele dagelijkse producten. Het wordt bijvoorbeeld 

toegepast als conserveringsmiddel in cosmetica en 

contactlenzenvloeistof, of bij de fabricage van opper-

vlakte-ontsmettingsmiddelen. Door de positieve effec-

ten op wondgenezing is PHMB een voorkeursmiddel 

voor de behandeling van slecht genezende, chronische 

wonden.1–3

PHMB – 
antimicrobieel en goed te verdragen.

https://www.farmaline.be/drogisterij/order/suprasorb-f-10cm-x1m-/


11

Snelle afgifte voor goed resultaat

Een succesvol en duurzaam behandelingsresultaat is niet 

alleen afhankelijk van de werkzaamheid van PHMB als 

zodanig. De afgifte van PHMB uit het wondverband 

speelt ook een essentiële rol in het succes van de 

therapie. Het HydroBalance-wondverband Suprasorb X + 

PHMB laat in dit opzicht goede resultaten zien. In korte 

tijd worden grote hoeveelheden PHMB afgegeven door 

het wondverband.6 Zelfs een aanzienlijke bioburden 

in een wond wordt dus zeer efficiënt bestreden. 

De doeltreffendheid van PHMB is ook aangetoond 

gedurende een periode van zeven dagen.4

Bestrijdt bacteriële cellen maar  

beschermt menselijke cellen

Een veel voorkomende complicatie bij chronische wonden 

is kolonisatie met Staphylococcus aureus, een van de 

meest gevreesde oorzaken van klinische infecties. Doordat 

Staphylococcus aureus de neiging heeft resistent te zijn 

tegen antibiotica en in het bijzonder tegen meticilline 

(MRSA), is een aanvullende behandeling in de vorm van 

antimicrobieel wondverband van essentieel belang voor 

een succesvol behandelingsresultaat. Het gebruik van 

Suprasorb X + PHMB heeft een aanzienlijk antibacterieel 

effect op geïnfecteerde cellen, terwijl de huidcellen 

beschermd zijn tegen de ziektekiemen.7

Geen ontwikkeling van resistentie  

bij herhaalde inoculatie

Zelfs als de behandeling met PHMB vaak wordt herhaald, 

is er geen resistentie waarneembaar. Specifieke tests met 

Staphylococcus aureus hebben aangetoond dat er zelfs 

na 100 dagen van herhaalde incubatie met PHMB geen 

resistentie wordt ontwikkeld.8 

Bijzonder effectief bij gecombineerd gebruik

Voor de behandeling van geïnfecteerde wonden of wonden 

met verhoogd infectierisico is Suprasorb X + PHMB een 

uitstekende optie: het is aangetoond dat PHMB antimicro-

bieel werkzaam is tegen ziektekiemen die zich voordoen bij 

kolonisatie en infecties, zonder schadelijke gevolgen voor 

gezond weefsel. Het HydroBalance-effect regelt automa-

tisch het vochtniveau in de wond. Suprasorb X + PHMB 

is bovendien veilig en eenvoudig in gebruik – tot voordeel 

van de patiënt.
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Wondpijn is een complex verschijnsel op meerdere 

niveaus. In het algemeen geldt dat er twee verschillende 

soorten pijn zijn: nociceptieve pijn en neuropathische pijn. 

Nociceptieve pijn heeft een directe oorzaak, bijvoorbeeld 

verwonding. Nociceptieve pijn is meestal van beperkte 

duur. Neuropathische pijn daarentegen ontstaat door een 

defect in het zenuwstelsel. Dat kan worden veroorzaakt 

door een verwonding of infectie. Neuropathische pijn is de 

meest voorkomende oorzaak van chronische pijnklachten. 

Bij patiënten met chronische pijn kan zelfs de geringste 

aanraking of temperatuursverandering ernstige pijnver-

schijnselen teweegbrengen. Vooral in geval van persiste-

rende pijn, neemt ook de mentale veerkracht van de 

patiënten af. Ze voelen zich vaak uitgesloten van dagelijk-

se activiteiten, omdat ze door de pijn niet de energie 

hebben om een normaal leven te leiden zoals een gezond 

persoon. In het algemeen geldt: elke afzonderlijke patiënt 

neemt zijn of haar pijn op een andere manier waar.

Luisteren naar de patiënt

Voor een optimale benadering van pijnbestrijding moeten 

alle individuele aspecten van de pijnbeleving van een 

patiënt in aanmerking worden genomen. Daarom moet de 

behandelend arts de pijn nauwkeurig kunnen beoordelen. 

Patiënten moeten worden gestimuleerd om hun pijn te 

beschrijven, zodat de arts of verpleger een duidelijker 

beeld heeft van de aard en ernst ervan. Er zijn verschillen-

de instrumenten beschikbaar voor registratie van de pijn. 

Zo kunnen patiënten een pijnschaal gebruiken om hun pijn 

te beschrijven, of een pijnagenda bijhouden waarin ze 

geregeld alle relevante aspecten van de wondpijn noteren.

Pijnbestrijding –  
verbetering van de kwaliteit 
van leven van de patiënt.
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Leer weer te lachen.

Wat zijn chronische wonden?

Experts schatten dat zo’n drie tot vier miljoen mensen 

in Duitsland (ca. 4% van de bevolking) last hebben van 

chronische wonden. In de meeste vakliteratuur is de 

consensus dat wonden als ‘chronisch’ moeten worden 

aangeduid wanneer er binnen een periode van vier tot 

twaalf weken na het ontstaan van de wond ondanks 

een vakkundige behandeling geen duidelijke tekenen 

van genezing zijn (naast andere factoren is de individuele 

aard van de wond essentieel in deze context).9 De meest 

voorkomende soorten chronische wonden zijn doorlig-

wonden, beenulcera en diabetische voetulcera.

Voor artsen of verplegers kan dergelijke informatie een 

waardevol hulpmiddel voor het verminderen van de pijn 

zijn, want zelfs de keuze van het juiste wondverband kan 

de wondpijn aanzienlijk verminderen. Met het Suprasorb-

assortiment voor vochtige wondverzorging biedt L&R een 

breed assortiment wondverbanden, die niet alleen vrijwel 

pijnvrij kunnen worden verwisseld, maar ook specifieke 

pijnverminderende effecten hebben bij de behandeling 

van chronische wonden. Het uiteindelijke doel is altijd het 

bevorderen van de best en snelst mogelijke, grotendeels 

pijnvrije wondgenezing, zodat de kwaliteit van leven weer 

terugkeert voor de patiënt. 
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Wetenschappelijke deskundigheid –  

de basis van professionele wondbehandeling

Voor L&R spreekt het voor zich dat er overtuigend weten-

schappelijk bewijs wordt geleverd voor al zijn producten. 

In klinische studies worden Suprasorb-producten vergele-

ken met gevestigde wondverzorgingsproducten en geven 

ze blijk van een combinatie van therapeutische werkzaam-

heid en een uitstekende tolerantie. De vochtige wondver-

zorgingsproducten worden door middel van surveillances-

tudies getest onder reallife omstandigheden en er worden 

laboratoriumtests uitgevoerd om de specifieke werkings-

mechanismen te bepalen. Voor artsen en verplegend 

personeel in ziekenhuizen en praktijken betekent dit dat 

ze beschikken over een absoluut betrouwbare wondbe-

handeling die maximale veiligheid in gebruik biedt. 

De unieke therapeutische voordelen van de Suprasorb-

producten zijn onderzocht en aangetoond in studies die 

speciaal voor dit doel zijn ontworpen.

Actieve pijnbestrijding aangetoond in gerandomiseerd 

gecontroleerd onderzoek

Met Suprasorb X en Suprasorb X + PHMB biedt L&R een 

combinatie van wondverzorging en pijnbestrijding. Dit is, 

samen met de goede verdraagbaarheid van Suprasorb- 

wondbedekkingen, aangetoond in diverse gerandomiseerde, 

gecontroleerde onderzoeken. Zo is gebleken dat het 

HydroBalance-systeem een hoog potentieel heeft voor 

pijnverlichting, zonder toevoeging van pijnstillende midde-

len. Suprasorb X en Suprasorb X + PHMB hebben een 

uitstekende verdraagbaarheid en zijn zeer effectief in het 

bestrijden van wondpijn in vergelijking met traditionele 

wondbedekkingen, vochtige wondverzorgingsproducten 

en schuimverbanden met een pijnstillend middel.10–14 

Professionele wondverzorging –  
een wetenschappelijk bewezen 
behandelmethode.
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Antimicrobiële werking van PHMB* 

De toevoeging van PHMB is effectief gebleken in de 

bestrijding van MRSA en in de behandeling van lokaal 

geïnfecteerde wonden of wonden met een verhoogd 

infectierisico. Ook dit is door onderzoek aangetoond.15-17

Versnelde wondgenezing met Suprasorb C*

In verschillende beschrijvende studies en laboratoriumtests 

is vastgesteld dat het collageen in Suprasorb C factoren 

bindt die de wondgenezing afremmen en tegelijkertijd de 

groeifactoren beschermt. De migratie en activiteit van 

weefselvormende cellen neemt toe en de doorbloeding op 

microniveau in de wond wordt verbeterd: de wondgenezing 

wordt actief gestimuleerd en wordt daardoor versneld.18–23

*  Meer onderzoeksmateriaal vindt u op www.Lohmann-Rauscher.de
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Het hele Suprasorb-assortiment is zo ontworpen, dat 

de verschillende verbanden met elkaar kunnen worden 

gecombineerd. Hiermee levert L&R een spectrum dat de 

juiste samenstelling van primaire en secundaire verbanden 

verschaft voor alle fasen van de wondgenezing.

 

Dit overzicht laat zien hoe alle soorten wonden gedurende 

alle genezingsfasen door één enkel bedrijf kunnen worden 

verzorgd. Daarnaast biedt L&R ook producten voor de 

behandeling van bijkomende aandoeningen, zoals bijv. bij 

ulcus cruris venosum en producten voor compressiezorg 

ter behandeling van chronisch veneuze insufficiëntie.

In de compressiebehandeling worden de Suprasorb-

producten gebruikt als primaire wondbedekking onder 

het compressieverband, bijv. Rosidal sys, en stimuleren 

ze de genezing. En ook voor verdergaande verzorging 

van grote en diepe wonden zijn er producten uit het 

Suprasorb-assortiment.

Het voordeel voor arts en verplegend personeel: alle 

verbandmiddelen zijn uitstekend op elkaar afgestemd, 

zodat de toepassing bijzonder eenvoudig en veilig is. 

Zo komt het potentieel van alle producten in combinatie 

nog beter naar voren.

Alles van één 

leverancier.

Suprasorb® –  
een effectieve combinatie.
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Bij onwelriekende wonden bestrijdt Vliwaktiv Ag zowel de wondgeur als de bacteriën op efficiënte wijze. Het kan worden 

gebruikt als een antimicrobieel absorberend kompres of als streng voor diepe wonden, in combinatie met een passend 

secundair verband. 

* Sommige producten zijn niet in elk land verkrijgbaar.

Wanneer Suprasorb-verbanden met elkaar worden gecombineerd, zijn ze nog effectiever. 

Met de juiste samenstelling van primair en secundair verband levert L&R een compleet assortiment voor 

wondbehandeling in alle genezingsfasen.

Product* Opties voor productcombinaties*

Liquacel
A  

+ Ag

X  
+ PHMB

P

silicone

Suprasorb® Liquacel ✓ ✓ ✓ ✓ Vliwasorb® Vliwazell®

Suprasorb®    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gel

Vliwaktiv® Vliwasorb® 
Vliwazell®

Suprasorb®           + Ag ✓ ✓
Vliwaktiv® Vliwasorb® 
Vliwazell®

Suprasorb® ✓ ✓ ✓
Lomatuell® H
Solvaline® N

Suprasorb®           + PHMB ✓ ✓
Lomatuell® H
Solvaline® N

Suprasorb® ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gel

Vliwasorb® Vliwazell®

Suprasorb® ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suprasorb®           silicone ✓ ✓ ✓ ✓

Suprasorb® ✓ ✓ ✓ ✓
Gel

Suprasorb® ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

kom-
pres

Suprasorb® ✓ ✓ ✓ ✓

A

A

X

X

C

P

P

H

F

G

GFHPCXA
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Bij niet-geïnfecteerde wonden is het belangrijkste doel 

het bevorderen van de granulatie- en epithelialisatiefase. 

Om een goed resultaat te garanderen, moeten de 

therapie voor eventuele onderliggende aandoeningen 

en de voorbereiding van het wondbed (verwijdering 

van necrotisch weefsel, purulente lagen etc.) worden 

opgenomen in het wondbehandelingsconcept. Welk 

therapeutisch wondverband geschikt is, hangt af van 

de staat van de wond en de mate van exsudatie.

Wonden met infectiegevaar

Bij wonden met een verhoogd infectierisico kan zich 

een kritieke kolonisatie voordoen, die snel op een lokale 

infectie kan uitlopen – met alle bijkomende complicaties. 

Wat voor soort wonden hebben een verhoogd 

infectierisico?*

Of een wond een verhoogd infectierisico heeft of niet, 

hangt af van diverse factoren. Patiënten die lijden aan 

bijkomende aandoeningen, zoals diabetes of een 

immunodeficiëntie, hebben een hoger infectierisico dan 

gezonde personen. Over het algemeen zijn de hygiënische 

staat en de specifieke locatie van de wond ook relevant 

wat betreft de vatbaarheid van een wond voor infecties. 

Bijvoorbeeld patiënten die regelmatig contact hebben met 

huisdieren, hebben een hoger infectierisico. Ook hebben 

kogelwonden, bijtwonden en vervuilde wonden die in de 

buitenlucht zijn opgelopen over het algemeen een hoger 

infectierisico. In een poging om dergelijke infecties te 

voorkomen, moeten antimicrobiële wondverbanden 

worden gebruikt, zoals Suprasorb X + PHMB en 

Suprasorb A + Ag. Een andere doelstelling naast het 

stimuleren van de wondgenezing is het voorkomen van 

kritieke kolonisatie en een daaruit voortvloeiende infectie.

*  Meer informatie over de beoordeling van infectierisico's vindt u op www.Lohmann-Rauscher.de 

** Sommige producten zijn niet in elk land verkrijgbaar.

Suprasorb® – altijd de juiste keuze
Niet-geïnfecteerde wonden en wonden 
met infectierisico 

Behandeladvies 

voor niet-geïnfecteerde wonden:**

Licht exsuderende wonden

Vochtregulerend HydroBalance-wondverband Suprasorb X en het hydroactieve fiberverband Suprasorb Liquacel 

houden het wondoppervlak vochtig en absorberen exsudaat. Te gebruiken in combinatie met het folieverband 

Suprasorb F als secundair verband.

Matig exsuderende wonden

Vochtregulerend HydroBalance-wondverband Suprasorb X en het hydroactieve fiberverband Suprasorb Liquacel 

houden het wondoppervlak vochtig en absorberen exsudaat. Te gebruiken in combinatie met het fijnporeuze PU-

schuimverband Suprasorb P. Andere combinatiemogelijkheid: Suprasorb Liquacel met Suprasorb P silicone.***

Sterk exsuderende wonden

Absorberend calciumalginaatverband Suprasorb A of het hydroactieve fiberverband Suprasorb Liquacel absorbeert 

exsudaat. Te gebruiken in combinatie met het PU-schuimverband Suprasorb P, Vliwazell, het sterk absorberende 

universele kompres, of Vliwasorb, het superabsorberende absorptiekompres.

Wanneer het wondgenezingsproces stagneert, gebruik dan het collageenwondverband Suprasorb C met 

actief collageen om de genezing te stimuleren.

Het gebruik van antimicrobieel wondverband, zoals Suprasorb X + PHMB en Suprasorb A + Ag, is vooral 

bestemd voor het voorkomen van lokale infecties met de bekende complicaties die gepaard gaan met 

wonden met verhoogd risico.

Suprasorb P silicone is geschikt voor gebruik bij licht tot matig exsuderende wonden.

https://www.farmaline.be/drogisterij/order/suprasorb-f-10cm-x1m-/
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***  De combinatie van Suprasorb X/Suprasorb X + PHMB en Suprasorb P silicone wordt niet aanbevolen.

****  Meer informatie over het scoresysteem voor risicowonden vindt u op www.Lohmann-Rauscher.de

*****  Naar het oordeel van de behandelingsverantwoordelijke; in combinatie/toepassing van een goedgekeurde 
antimicrobiële wondspoeloplossing in het kader van de dagelijkse verbandwisseling.

Behandeladvies

Vochtregulerend HydroBalance-wondverband Suprasorb X en het hydroactieve fiberverband Suprasorb Liquacel houden het wondoppervlak 

vochtig en absorberen exsudaat. Te gebruiken in combinatie met het folieverband Suprasorb F als secundair verband.

Behandeladvies

Absorberend calciumalginaatverband  

Suprasorb A of het hydroactieve fiberverband  

Suprasorb Liquacel absorbeert exsudaat. Te gebruiken 

in combinatie met het PU-schuimverband Suprasorb P, 

Vliwazell, het sterk absorberende universele kompres, 

of Vliwasorb, het superabsorberende absorptiekompres.

Behandeladvies

Vochtregulerend HydroBalance- 

wondverband Suprasorb X en het  

hydroactieve fiberverband Suprasorb Liquacel 

houden het wondoppervlak vochtig en absorberen 

exsudaat. Te gebruiken in combinatie met het 

fijnporeuze PU-schuimverband Suprasorb P. 

Andere combinatiemogelijkheid: Suprasorb Liquacel 

met Suprasorb P silicone.***
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Suprasorb®  X  + PHMB

wonden met infectiegevaar

In geval van problematische wonden kan het actieve wond-

verband Suprasorb C in elke fase van de wondgenezing 

en voor elke mate van exsudatie worden gebruikt om het 

genezingsproces te stimuleren. 

Suprasorb P silicone is geschikt voor gebruik bij licht tot 

matig exsuderende wonden.

Het gebruik van antimicrobieel wondverband, zoals 

Suprasorb X + PHMB en Suprasorb A + Ag, in combinatie 

met het risicowonden-scoresysteem (WAR) is vooral 

bestemd voor het voorkomen van lokale infecties met 

de bekende complicaties die gepaard gaan met wonden 

met verhoogd risico.****

Suprasorb®  X  
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wonden met infectiegevaar

Suprasorb®  A    

Suprasorb® Liquacel 
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Bij geïnfecteerde wonden is de hoofddoelstelling, naast het 

stimuleren van wondgenezing, het verminderen van de bio-

burden van micro-organismen. Polyhexamethyleenbiguanide 

(PHMB) en zilver hebben een antimicrobieel effect en kunnen 

micro-organismen in het wondgebied actief bestrijden. 

PHMB is geschikt voor langdurige toepassing, omdat het 

celbeschermende eigenschappen heeft. Welk therapeutisch 

wondverband geschikt is, hangt af van de staat van de wond 

en de mate van exsudatie.

Wat is een geïnfecteerde wond?*

Een wond met infectierisico kan snel een kritieke kolonisatie 

ontwikkelen, die vervolgens overgaat in een infectie. Infecties 

met Staphylococcus aureus of Enterococcus zijn bijzonder 

kritiek in deze context, omdat deze ziektekiemen de neiging 

hebben een resistentie te ontwikkelen (respectievelijk MRSA 

en VRE). Deze twee ziektekiemen zijn de meest voorkomen-

de oorzaken van nosocomiale infecties (d.w.z. infecties die 

in een ziekenhuis zijn opgelopen). Voor de behandeling van 

geïnfecteerde wonden is altijd een antimicrobiële wondver-

zorging nodig. Hiervoor zijn de antimicrobiële wondverban-

den Suprasorb A + Ag en Suprasorb X + PHMB bijzonder 

geschikt en voor onwelriekende wonden ook Vliwaktiv Ag.

Behandeladvies 

voor geïnfecteerde wonden:**

Licht exsuderende wonden

Vochtregulerend HydroBalance-wondverband Suprasorb X + PHMB met het antimicrobieel actieve PHMB reduceert 

het aantal ziektekiemen en houdt het wondoppervlak vochtig. Te gebruiken in combinatie met Solvaline N.

Matig exsuderende wonden

Vochtregulerend HydroBalance-wondverband Suprasorb X + PHMB met het antimicrobieel actieve PHMB reduceert 

het aantal ziektekiemen, houdt het wondoppervlak vochtig en absorbeert exsudaat. Te gebruiken in combinatie met 

een absorberend secundair verband zoals Solvaline N.

Sterk exsuderende wonden

Sterk absorberend calciumalginaatverband Suprasorb A + Ag met antimicrobieel werkzaam zilver reduceert het 

aantal ziektekiemen en absorbeert exsudaat. Te gebruiken in combinatie met Vliwazell, het sterk absorberende 

universele kompres, of Vliwasorb, het superabsorberende absorptiekompres.

Bij onwelriekende wonden bestrijdt Vliwaktiv Ag zowel de wondgeur als de bacteriën op efficiënte wijze. 

Het kan worden gebruikt als een antimicrobieel absorptiekompres of als streng voor diepe wonden 

in combinatie met een passend secundair verband.

*  Meer informatie over de beoordeling van infectierisico's vindt u op www.Lohmann-Rauscher.de 

** Sommige producten zijn niet in elk land verkrijgbaar.

Suprasorb® – altijd de juiste keuze
Geïnfecteerde wonden 

https://www.farmaline.be/drogisterij/order/suprasorb-f-10cm-x1m-/
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Behandeladvies

Sterk absorberend calciumalgi-

naatverband Suprasorb A + Ag met 

antimicrobieel werkzaam zilver reduceert 

het aantal ziektekiemen en absorbeert 

exsudaat. Te gebruiken in combinatie 

met Vliwazell, het sterk absorberende 

universele kompres, of Vliwasorb, het 

superabsorberende absorptiekompres.

Behandeladvies

Vochtregulerend HydroBalance- 

wondverband Suprasorb X + PHMB met  

het antimicrobieel actieve PHMB reduceert het 

aantal ziektekiemen, houdt het wondoppervlak 

vochtig en absorbeert exsudaat. Te gebruiken 

in combinatie met een absorberend secundair 

verband zoals Solvaline N.

Bij onwelriekende wonden bestrijdt Vliwaktiv Ag zowel 

de wondgeur als de bacteriën op efficiënte wijze. Het kan 

worden gebruikt als een antimicrobieel absorptiekompres 

of als streng voor diepe wonden in combinatie met een 

passend secundair verband.

Behandeladvies

Vochtregulerend HydroBalance-wondverband Suprasorb X + PHMB met het antimicrobieel actieve PHMB reduceert het aantal ziektekiemen 

en houdt het wondoppervlak vochtig. Te gebruiken in combinatie met Solvaline N.
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Suprasorb Liquacel vormt in contact met het wondexsudaat 

een cohesief gel, dat exsudaat, débris en bacteriën insluit en 

doorgeeft aan een secundair verband, zoals Suprasorb P. 

Daarmee wordt het exsudaat uit de buurt van de wondrand 

gehouden, het risico van maceratie gereduceerd en de 

wondgenezing ondersteund.

Suprasorb Liquacel overtuigt door eenvoudig gebruik, ook 

in vochtige toestand: het verband kan in één geheel snel 

en eenvoudig worden gewisseld. Daarmee bevordert de 

traumavrije verbandwisseling de wondgenezing. Het primaire 

verband kan op maat worden geknipt en gevouwen, en kan 

ook als wondvulmiddel worden ingezet. Het bedekt het 

wondbed volledig zonder vast te plakken. 

Toepassingsgebied

Suprasorb Liquacel is geschikt voor toepassing bij exsu-

derende oppervlakkige tot diepe wonden. Bijvoorbeeld 

bij ulcera met verschillende oorsprong, acute wonden 

(zoals scheur-, snij- en schaafwonden, en tweedegraads 

brandwonden), postoperatieve wonden (zoals split-skin-

afnameplekken) en traumatische wonden.

Interval tussen verbandwisselingen

Wordt op basis van de wondtoestand, de mate van exsu-

datie en het secundaire verband door de behandelend arts 

bepaald, uiterlijk na zeven dagen.

3

2

1

Suprasorb® Liquacel –  
Hydroactief fiberverband

Bescherming en veiligheid 

voor de wond en de 

wondomgeving.

22

 vermindert risico op maceratie door verticale exsudaatabsorptie 

en -overdracht aan secundair verband

geleert in contact met wondexsudaat tot een cohesieve gel 

 sluit exsudaat, débris en bacteriën veilig in de gel in

https://www.farmaline.be/drogisterij/order/suprasorb-f-10cm-x1m-/


*  Meer onderzoeksmateriaal vindt u op www.Lohmann-Rauscher.de

** De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens.

23

Suprasorb® Liquacel*

Hydroactief fiberverband**

 primair verband voor exsuderende wonden

  beheerst exsudaat effectief, dankzij gelvorming 

en doorgifte aan secundair verband

 beschermt de wondrand

 snel en eenvoudig in één geheel te verwijderen

Vliwasorb® 

Vliwazell®
HP FP

silicone

Hydroactief fiberverband

https://www.farmaline.be/drogisterij/order/suprasorb-f-10cm-x1m-/


 overtollig wondexsudaat wordt in het verband opgenomen 

gelvorming door ionenuitwisseling

2

1

1

2

Suprasorb A zorgt voor een schone wondsituatie bij sterk 

exsuderende wonden. Verantwoordelijk daarvoor is het 

hoge resorptievermogen van calciumalginaat, gewonnen 

uit natuurlijke bruinwieren. Suprasorb A is bovendien zacht 

en uitstekend te tamponneren, het past zich soepel aan 

de wondbodem aan.

Suprasorb A overtuigt door sterke exsudaatabsorptie 

en snelle gelvorming: dankzij de uitwisseling tussen 

calciumionen van het wondverband en natriumionen in het 

wondexsudaat wordt een gel gevormd. Het exsudaat wordt 

gebonden en bacteriën en weefseldébris worden ingesloten. 

Bij verbandverversing worden exsudaat, bacteriën en 

weefseldébris samen met de alginaatvezels verwijderd. 

Toepassingsgebied

Suprasorb A wordt toegepast bij sterk exsuderende, 

oppervlakkige en diepe wonden in de exsudatie- en 

granulatiefase. Bijvoorbeeld bij ulcera met verschillende 

oorsprong (veneus, arterieel), tweedegraads brandwonden, 

split-skinafnameplekken en postoperatieve wonden. 

Interval tussen verbandwisselingen

Wordt op basis van de mate van exsudatie en het secun-

daire verband door de behandelend arts bepaald, uiterlijk 

na 5-7 dagen.

Reinigt de wond op 

natuurlijke wijze.

Suprasorb®  A 
Calciumalginaatverband
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Suprasorb®  A

Calciumalginaatverband

 bevordert de wondgenezing dankzij hoog 

absorptievermogen voor exsudaat

 hoge mate van comfort dankzij de bijzonder 

zachte structuur en het eenvoudige tamponneren

 soepele aanpassing aan elke wondbodem 

(snelle gelvorming door ionenuitwisseling)

 binding van bacteriën en celdébris in de gel

25

Vliwaktiv® 

Vliwasorb® 

Vliwazell®

Calciumalginaatverband

HP FP

silicone

G

Amorfe

gel
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*  Opmerking bij infectie: occlusief secundair verband uitsluitend  

na beslissing van de arts, afhankelijk van de algehele situatie.

** Opmerking bij infectie: verband moet dagelijks worden verwisseld.

Suprasorb®  A  + Ag 
Antimicrobieel calciumalginaatverband

26

Suprasorb®  A  + Ag 

Antimicrobieel calciumalginaatverband

 bevordert de wondgenezing dankzij hoog 

absorptievermogen voor exsudaat

 snelle en brede antimicrobiële werking, 

ook tegen MRSA en VRE

 soepele aanpassing aan elke wondbodem 

(snelle gelvorming door ionenuitwisseling)

 hoge mate van veiligheid dankzij het doden 

van micro-organismen op de wondbodem 

en binding aan gel

https://www.farmaline.be/drogisterij/order/suprasorb-f-10cm-x1m-/


Suprasorb A + Ag zorgt voor zuiverheid en reductie van 

ziektekiemen dankzij de combinatie van natuurlijk calcium- 

alginaat en antimicrobieel zilver. Suprasorb A + Ag is het 

wondverband voor sterk exsuderende en geïnfecteerde 

wonden of wonden met infectierisico. De door het contact 

met wondexsudaat vrijkomende zilverionen kunnen dankzij 

gelvorming van het alginaat hun werking aan het wondop-

pervlak ontplooien. 

Suprasorb A + Ag dekt een breed antimicrobieel spectrum 

af en is ook bij klinisch manifeste infecties inzetbaar. Gedo-

de bacteriën en ziektekiemen worden in de gel ingesloten 

en bij de verbandwisseling verwijderd. Het verband werkt 

bovendien effectief tegen MRSA en VRE. Qua materiaalei-

genschappen komt Suprasorb A + Ag overeen met het 

calciumalginaatverband Suprasorb A. 

Toepassingsgebied

Suprasorb A + Ag wordt toegepast bij sterk exsuderende, 

oppervlakkige en diepe wonden en geïnfecteerde wonden 

of wonden met een verhoogd infectierisico in de exsudatie- 

en granulatiefase. De indicaties variëren van ulcera met 

verschillende oorsprong tot tweedegraads verbandingen 

en split-skinafnameplekken tot fungale laesies.

Interval tussen verbandwisselingen

Wordt door de behandelend arts afhankelijk van de 

wondsituatie, de infectiestatus, de mate van exsudatie en 

het secundaire verband* bepaald, uiterlijk na 5–7 dagen.**

Reinigt de wond en 

reduceert ziektekiemen.

 overtollig wondexsudaat wordt in het verband opgenomen

gelvorming door ionenuitwisseling

 doding van bacteriën door vrijkomende zilverionen3

2

1

3

2

1

Bacterie

Bacterie

Bacterie
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Vliwaktiv® 

Vliwasorb® 

Vliwazell®

Antimicrobieel calciumalginaatverband

P

silicone

P 
*
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Suprasorb X voor licht tot matig exsuderende, niet 

geïnfecteerde wonden regelt de vochtigheid van de wond, 

dankzij de structuur van biosynthetische HydroBalance-

vezels. Het bijzondere daaraan: Suprasorb X is in staat 

vocht uit de wond op te nemen en af te geven —afhankelijk 

van de wondsituatie en de hoeveelheid exsudaat. Daarbij 

wordt ofwel overtollig exsudaat opgenomen, of vocht uit 

het verband aan de wond afgegeven, of beide tegelijk.

Suprasorb X is bijzonder zacht en soepel en bestrijdt pijn. 

Omdat het verband tweezijdig te gebruiken is, biedt het veel 

zekerheid in het gebruik. Bij de vochtige wondverzorging 

moet er bij de keuze van een geschikt secundair verband 

(bijvoorbeeld Suprasorb F of Suprasorb P) op gelet worden 

dat Suprasorb X in het wondbereik vochtig blijft.

Toepassingsgebied

Suprasorb X heeft een breed toepassingsgebied: het wond-

verband wordt toegepast bij licht tot matig exsuderende 

wonden, oppervlakkige of diepe wonden, niet-geïnfecteerde 

wonden in alle fasen van de wondgenezing. Bijvoorbeeld bij 

ulcera met verschillende oorsprong (veneus, arterieel), twee-

degraads brandwonden, split-skinafnameplekken, postope-

ratieve wonden (zoals huidtransplantaten) en schaafwonden 

en laceraties.

Interval tussen verbandwisselingen

Wordt op basis van de mate van exsudatie en het secun-

daire verband door de behandelend arts bepaald, uiterlijk 

na 5-7 dagen.

Regelt de vochtigheid 

in de wond.

 overtollig wondexsudaat wordt in het verband opgenomen 

vocht uit het verband wordt aan de licht exsuderende 

wond afgegeven

2

1

1

2

Suprasorb®  X  
HydroBalance-wondverband
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C

Suprasorb®  X 

HydroBalance-wondverband

 zeer goede wondgenezing dankzij uniek 

HydroBalance-effect (vochtregulatie)

 pijnreductie zonder farmaceutische hulpmiddelen

 grote mate van comfort dankzij de zachte 

en soepele structuur

 zeer economisch, dankzij langere intervallen 

tussen verbandverversingen24
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Lomatuell® H  

Solvaline® N

HydroBalance-wondverband

FP
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*  Opmerking bij infectie: occlusief secundair verband uitsluitend  

na beslissing van de arts, afhankelijk van de algehele situatie.

** Opmerking bij infectie: verband moet dagelijks worden verwisseld.

Suprasorb®  X  + PHMB
Antimicrobieel HydroBalance-wondverband

Suprasorb®  X  + PHMB

Antimicrobieel HydroBalance-wondverband

  zeer goede wondgenezing dankzij uniek 

HydroBalance-effect (vochtregulatie)

  pijnreductie zonder farmaceutische hulpmiddelen

  snelle en brede antimicrobiële werking, ook tegen 

MRSA en VRE

 grote mate van comfort dankzij de zachte en 

soepele structuur
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Suprasorb X + PHMB is het vochtregulerende, antimicrobiële 

wondverband voor licht tot matig exsuderende wonden 

die infectierisico lopen of geïnfecteerd zijn. Afgezien van 

de eigenschappen en voordelen van Suprasorb X met de 

biosynthetische HydroBalance-vezels biedt Suprasorb X + 

PHMB een beproefd antimicrobieel bestanddeel – 0,3% 

polyhexamethyleenbiguanide (PHMB). PHMB ontplooit 

zijn potentieel met breed antimicrobieel spectrum zowel 

in het verband als aan het wondoppervlak en doodt micro-

organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten effectief.

Ook bij klinisch manifeste infecties biedt Suprasorb X + 

PHMB veel veiligheid voor de gebruiker en wordt het goed 

verdragen door de patiënt. Het verband werkt bovendien 

betrouwbaar tegen MRSA en VRE. Bij de vochtige wond-

verzorging moet er bij de keuze van een geschikt secundair 

verband (bijvoorbeeld Solvaline N) op gelet worden dat 

Suprasorb X + PHMB in het wondbereik vochtig blijft.

Toepassingsgebied

Suprasorb X + PHMB wordt toegepast bij licht tot matig 

exsuderende wonden, oppervlakkige of diepe wonden, 

en ook wonden die infectierisico lopen of geïnfecteerd 

zijn, in alle fasen van de wondgenezing. Bijvoorbeeld bij 

ulcera met verschillende oorsprong (veneus, arterieel), 

tweedegraads brandwonden, split-skinafnameplekken en 

split-skin ontvangende plekken, bij postoperatieve wonden, 

schaafwonden en laceraties.

Interval tussen verbandwisselingen

Wordt door de behandelend arts afhankelijk van de wond-

situatie, de infectiestatus, de mate van exsudatie en het 

secundaire verband* bepaald, uiterlijk na 5–7 dagen.**

Regelt de vochtigheid 

in de wond en reduceert 

ziektekiemen.

Lomatuell® H 

Solvaline® N

Antimicrobieel HydroBalance-wondverband

F 
*

P 
*

overtollig wondexsudaat wordt in het verband opgenomen

vocht uit het verband wordt aan de licht exsuderende 

wond afgegeven

doding van micro-organismen door vrijkomend 

polyhexamethyleenbiguanide (PHMB)

3

2

1

Bacterie

1
2

3
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Suprasorb C is een natieve, resorbeerbare collageenspons, 

die de genezing actief versnelt. Dankzij het zuivere collageen 

met open poriën ontplooit het zijn natuurlijke kracht: in con-

tact met het wondexsudaat vormt Suprasorb C een gel en 

neemt het met het wondvocht snel en efficiënt onder andere 

de wondgenezing remmende factoren op. Bovendien onder-

steunt Suprasorb C de fysieke bloedstolling in de wond.

In elke fase van het wondgenezingsproces brengt Suprasorb C 

de wond in balans: wondgenezing remmende factoren, 

zoals proteases, radicalen en cytokine worden gebonden, 

en wondgenezing bevorderende groeifactoren worden 

beschermd. De immigratie van fibroblasten ter vorming 

van granulatieweefsel wordt gestimuleerd en de genese 

van epidermale cellen wordt bevorderd.

Het 3-faseneffect van Suprasorb C biedt therapiezekerheid: 

in de exsudatiefase, dankzij reiniging van de wond en 

optimalisatie van het wondmilieu, in de granulatiefase dankzij 

stimulatie van granulatieweefsel en in de epithelialisatiefase 

dankzij het versnellen van de re-epithelialisatie.

Toepassingsgebied

Suprasorb C wordt toegepast bij iedere mate van exsudatie, 

oppervlakkige of diepe wonden, niet-geïnfecteerde en 

chronische wonden in alle fasen van de wondgenezing. 

Bijvoorbeeld bij ulcera met verschillende oorsprong, 

tweedegraads brandwonden en postoperatieve wonden.

Interval tussen verbandwisselingen

Suprasorb C is resorbeerbaar en kan in de wond 

worden gelaten. Het secundaire verband wordt door 

de behandelend arts afhankelijk van wondsituatie en de 

mate van exsudatie uiterlijk na 5–7 dagen vervangen.* 

Suprasorb®  C
Collageen wondverband

snelle exsudaatabsorptie en gelvorming; remmende factoren 

voor wondgenezing worden gebonden in het verband

 toegevoerd collageen activeert de wondgenezing en 

beschermt groeifactoren

2

1

1

2

Versnelt de 

wondgenezing actief.
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*  Bij licht exsuderende wonden is aan te bevelen Suprasorb C met 

fysiologische zoutoplossing of Ringeroplossing te bevochtigen.

Suprasorb®  C 

Collageen wondverband

versnelt de wondgenezing actief

 snelle exsudaatabsorptie

 bindt wondgenezing remmende factoren 

beschermt groeifactoren

 stimuleert immigratie van cellen en daardoor 

de nieuwvorming van weefsel

33

Vliwasorb® 

Vliwazell®

Collageen wondverband

HP FP

silicone

X G
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Suprasorb®  P
PU-schuimverband

34

Suprasorb P absorbeert wondexsudaat snel en veilig, want 

het polyurethaanschuim met zijn fijne poriën bewerkstelligt 

een zeer goede capillaire werking direct op de wondbodem. 

Het materiaal past zich aan de wondbodem aan. De bij-

zondere oppervlakte-eigenschap van de wondcontactlaag 

van Suprasorb P, de allrounder van de wondverzorging, is 

zachtheid voor tere oppervlakken, zoals genezende won-

den. De semipermeabele PU-steunlaag zorgt voor het ideale 

vochtige wondmilieu. Ook na vochtopname behoudt het ver-

band zijn vorm. Het is bacteriën- en vochtwerend.* De pa-

tiënt kan zich met het verband om douchen. Suprasorb P 

is gemakkelijk aan te brengen, zacht, en aangenaam om 

te dragen. Suprasorb P is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: 

niet-klevend, zelfklevend en sacrum. De zelfklevende versie 

is bovendien voorzien van een huidvriendelijke plakrand. 

Toepassingsgebied

Suprasorb P heeft zich bewezen bij toepassing bij matig 

exsuderende wonden, oppervlakkige, niet-geïnfecteerde 

wonden in alle fasen van de wondgenezing. Bijvoorbeeld 

bij ulcera met verschillende oorsprong (veneus, arterieel), 

tweedegraads brandwonden, split-skinafnameplekken 

en split-skin ontvangende plekken en bij postoperatieve 

wonden.

Interval tussen verbandwisselingen

Wordt door de behandelend arts afhankelijk van de 

wondsituatie en de mate van exsudatie bepaald, uiterlijk na 

5–7 dagen. Wanneer het oppervlak van de wondbedekking 

verkleurt, moet het verband worden verwisseld. Suprasorb P 

kan als secundair verband worden gebruikt als reguliere 

antimicrobiële behandeling bij wonden met infectierisico.

Absorbeert exsudaat 

betrouwbaar.

 gelijkmatige verdeling van wondexsudaat

geperforeerde wondcontactlaag

bacteriën- en vochtwerend*

waterdampdoorlatend

1

2

3

4

2
1

3

BacterieWaterdamp

4

H
2
O

3

https://www.farmaline.be/drogisterij/order/suprasorb-f-10cm-x1m-/


*  Suprasorb P non-adhesive

Suprasorb®  P 

PU-schuimverband

 bevordert de wondgenezing dankzij betrouwbaar 

exsudaatmanagement

 uitstekend draagcomfort dankzij de zachte en 

soepele structuur

 eenvoudige beoordeling van het wondexsudaat

 bacteriën- en vochtwerend* PU-membraan

35

Suprasorb® 

Liquacel®

PU-schuimverband

A

+ 

Ag

A

+  

PHMB

X X C

https://www.farmaline.be/drogisterij/order/suprasorb-f-10cm-x1m-/


Suprasorb®  P  silicone

Siliconenschuimverband

 gemakkelijk aan te brengen en praktisch 

pijnloos te verwijderen25

 ontziet het wondbed en de gevoelige 

omliggende huid25, 28

 beheert exsudaat betrouwbaar en bevordert 

een vochtig wondgenezingsmilieu25
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Siliconenschuimverband
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Siliconenschuimverband

A C

+ 

Ag

A Suprasorb® 

Liquacel®

 gelijkmatige verdeling van wondexsudaat

milde siliconen hechtlaag met ruim 

vormgegeven perforatie

bacteriën- en vochtwerend

waterdampdoorlatend

1

2

3

4

2
1

3

Bacterie

H
2
O

Waterdamp

4

3

Suprasorb P silicone is een 3-laags wondverband met een 

aan de wondzijde zachte siliconenlaag, een polyurethaan 

schuimlaag en een polyurethaan steunlaag. Suprasorb P 

silicone behoudt een vochtig wondmilieu en bevordert 

daarmee de natuurlijke genezing. Het exsudaat en de 

wondgenezing storende factoren als proteases worden 

snel en gelijkmatig in het verband opgenomen.25-27 

Dankzij de schuimstructuur met open poriën en royaal 

bemeten perforatie van de siliconen hechtlaag bereikt 

Suprasorb P silicone een goed exsudaatmanagement. 

Het wondverband is gemakkelijk aan te brengen en laat 

zich praktisch pijnloos verwijderen – Suprasorb P silicone 

is bijzonder mild voor het wondbed en de gevoelige 

omliggende huid.25 

Suprasorb P silicone hecht aan sterk belaste delen van het 

lichaam.25 Het siliconenschuimverband is verkrijgbaar als 

border- en non-borderversie.

Toepassingsgebied

Suprasorb P silicone is geschikt voor gebruik bij licht tot ma-

tig exsuderende en oppervlakkige tot diepe wonden. Bijvoor-

beeld bij ulcera met verschillende oorsprong, doorligwonden, 

diabetische ulcera, eerste- en tweedegraads brandwonden. 

Het kan ook worden ingezet ter vermijding van huidbescha-

diging en huidscheurtjes. Het product is tevens te gebruiken 

als secundair verband, in combinatie met een toepasselijke 

wondvulling, bijvoorbeeld Suprasorb A calciumalginaat.

Interval tussen verbandwisselingen

Wordt op basis van de wondtoestand, de mate van exsu-

datie en het secundaire verband door de behandelend arts 

bepaald, uiterlijk na zeven dagen.

Praktisch pijnloos 

te verwijderen.
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Suprasorb H creëert een vochtig wondmilieu bij licht 

tot matig exsuderende wonden en ondersteunt zo de 

wondgenezing op betrouwbare wijze. 

Een absorberende hydrocolloïdlaag, die op een polyu-

rethaanfolie is aangebracht, zwelt bij contact met de wond 

op tot een gel waarin exsudaat en weefseldébris worden 

gebonden. Dankzij de gelvorming past het verband zich 

aan de wondstructuur aan. Suprasorb H is bijzonder dun 

en flexibel in alle uitvoeringen. De goede kleefeigenschappen 

zorgen voor eenvoudige en veilige toepassing. Omdat het 

verband zowel bacteriën- als vochtwerend is, kan de patiënt 

zich probleemloos wassen en douchen. Speciaal voor 

de verzorging van het diabetisch voetsyndroom is er 

 Suprasorb H dun in de afmeting 5 x 5 cm. 

Toepassingsgebied

Suprasorb H is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: 

Suprasorb H dun voor licht exsuderende wonden en 

Suprasorb H standaard, border of sacrum voor middelmatig 

exsuderende wonden. Het verband heeft zich bewezen bij 

oppervlakkige, niet-geïnfecteerde wonden in alle fasen van 

de wondgenezing. Bijvoorbeeld bij de behandeling van 

ulcera met verschillende oorsprong (veneus, arterieel), 

tweedegraads brandwonden, split-skinafnameplekken 

en postoperatieve wonden.

Interval tussen verbandwisselingen

Wordt door de behandelend arts afhankelijk van de 

wondsituatie, de mate van exsudatie en mogelijk primair 

verband bepaald, uiterlijk na 5–7 dagen. Bij uitgesproken 

blaarvorming tot buiten het wondoppervlak moet het 

verband worden ververst.

bij exsudaatabsorptie zwelt het hydrocolloïd op en vormt 

een gel, dat exsudaat en weefseldébris bindt

bacteriën- en vochtwerend

overtollige waterdamp verdampt3

2

1

Bacterie
H

2
O

Waterdamp

1

2 2

3
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Suprasorb®  H
Hydrocolloïdverband

Dun en flexibel, 

voor een vochtig 

wondgenezingsmilieu.
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G

Suprasorb®  H 

Hydrocolloïdverband

  zeer goede wondgenezing dankzij goed 

exsudaatmanagement

  hoge mate van comfort dankzij eenvoudig 

aanbrengen

  bijzonder dun en flexibel

  bacteriën- en vochtwerend

  douchen is mogelijk

39

Hydrocolloïdverband

A Suprasorb® 

Liquacel®
C
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Suprasorb F biedt transparante bescherming. De poly-

urethaanfolie is luchtdoorlatend, flexibel en maakt een 

wondgenezing bevorderend, vochtig milieu mogelijk dankzij 

gas- en warmteuitwisseling. Suprasorb F is vochtwerend 

en beschermt de wond tegen invloeden zoals ziektekiemen 

(bacteriën- en vochtwerend). Dankzij de transparantie 

waarborgt het wondverband een gemakkelijke controle 

van wonden. Suprasorb F is flexibel, rekbaar en bijzonder 

eenvoudig in het gebruik. 

Suprasorb F is afneembaar, ook met alcohol-, jood- of 

octenidinehoudende desinfecteermiddelen. Het wondver-

band biedt goede bescherming tegen invloeden van buitenaf 

en stoort niet bij het wassen of douchen. Suprasorb F is 

verkrijgbaar als foliewondverband en als niet-steriel foliever-

band op rol. 

Toepassingsgebied

Suprasorb F wordt toegepast bij licht exsuderende, opper-

vlakkige en niet-geïnfecteerde wonden in de epithelialisatie-

fase. Bijvoorbeeld bij ulcera met verschillende oorsprong 

(veneus, arterieel), tweedegraads brandwonden, split-skin-

afnameplekken, postoperatieve wonden en schaafwonden. 

Suprasorb F kan als secundair verband worden gebruikt als 

reguliere antimicrobiële behandeling bij wonden met infectie-

risico.

Interval tussen verbandwisselingen

Wordt door de behandelend arts afhankelijk van de wond-

situatie, de mate van exsudatie en mogelijk primair verband 

bepaald, uiterlijk na 5–7 dagen. 

 transparant polyurethaanfolie

 bacteriën- en vochtwerend

overtollige waterdamp verdampt3

2

1

BacterieH
2
O

Waterdamp

1

2 2

3

Suprasorb®  F
Folie wondverband

Beschermt de wond en 

fixeert het verband.
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Suprasorb®  F 

Folie wondverband

 bevordert de wondgenezing dankzij hoge 

luchtdoorlatendheid

eenvoudig aan te brengen

 uitstekend draagcomfort dankzij veilige en 

flexibele hechting

zeer goede wondcontrole

41

G
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PHMB

X X CA

Folie wondverband

Suprasorb® 

Liquacel®
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Dankzij de milde kracht van hydrogel zorgt Suprasorb G bij 

licht exsuderende en droge wonden voor het losmaken van 

débris en necrotisch materiaal tot op de wondbodem. 

Necroses en weefseldébris worden behoedzaam 

losgemaakt en opgenomen door de gel. Zo versterkt 

Suprasorb G het autolytische proces. Bij vochtige 

wondverzorging wordt Suprasorb G bij oppervlakkige 

wonden als gelkompres en bij diepe wonden als amorfe 

gel gebruikt. Beide uitvoeringen hebben gemeenschappelijk 

dat ze vochtigheid bieden en pijnstillend werken. Hun 

gebruikersgeoriënteerde consistentie en de applicatiespuit 

vergemakkelijken het aanbrengen voor arts en verplegend 

personeel. 

Toepassingsgebied

Suprasorb G is het wondverband voor necrotische, licht 

exsuderende oppervlakkige (kompres) en diepe wonden 

(amorfe gel) die niet geïnfecteerd zijn. Het verband kan 

worden toegepast in alle fasen van de wondgenezing. 

Bijvoorbeeld bij ulcera met verschillende oorsprong, 

tweedegraads brandwonden en postoperatieve wonden.

Interval tussen verbandwisselingen

Als het Suprasorb G gelkompres na exsudaatabsorptie licht 

verkleurd is, is het verzadigd en moet het worden ververst, 

uiterlijk echter na 5–7 dagen. Suprasorb G amorfe gel wordt 

ververst afhankelijk van het secundaire verband, uiterlijk 

echter na 5–7 dagen. Het Suprasorb G gelkompres mag 

over de wondrand heen worden aangebracht of indien 

nodig op maat worden geknipt voor het wondoppervlak. 

Voor wondobservatie kan het verband blijven zitten dankzij 

de transparante folie van het gelkompres en het secundaire 

verband Suprasorb F.

Biedt vochtigheid en 

versterkt autolyse.

voorzichtig oplossen van droge necroses dankzij 

de hydrogellaag

bacteriën- en vochtwerende polyurethaanfolie 

(gelkompres)

2

1

BacterieH
2
O

Hydrogellaag

2 2

1

Suprasorb®  G
Gelverband
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C H FA

Suprasorb®  G 

Gelverband

  maakt necroses los terwijl weefsel wordt ontzien

  biedt vochtigheid

  comfortabel in het gebruik dankzij de applicatiespuit 

(amorfe gel)

  zeer goede wondcontrole dankzij de transparante 

folie (gelkompres)

43

Gelverband
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Suprasorb® – compleet en professioneel

Suprasorb® Liquacel  
Hydroactief fiberverband
steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm) REF Z-index nummer VE (stuks)

kompres

5 x 5 33 435 159 372 08 10/100

10 x 10 33 436 159 372 16 10/100

15 x 15 33 437 159 372 24 5/50

streng

2 x 45 33 438 159 372 32 5/50

ASuprasorb®      Calciumalginaatverband
steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm) REF Z-index nummer VE (stuks)

kompres

5 x 5 20 440 145 557 78 10/100

10 x 10 20 441 145 557 86 10/100

10 x 20 20 442 145 557 94 10/100

streng

30 cm, 2 g 20 445 145 557 51 5/50

CSuprasorb®      Collageen wondverband
steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm) REF Z-index nummer VE (stuks)

4 x 6 x 0,8 20 481 145 558 08 5/225

6 x 8 x 0,8 20 482 145 558 16 5/180

8 x 12 x 0,8 20 483 145 558 24 5/90

PSuprasorb®      PU-schuimverband
steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm) REF Z-index nummer VE (stuks)

zelfklevend

7,5 x 7,5 20 416 147 736 78 10/100

10 x 10 20 417 147 736 35 10/100

15 x 15 20 418 147 884 62 5/50

15 x 20 20 419 147 884 70 5/50

niet-klevend

5 x 5 20 405 148 463 73 10/100

7,5 x 7,5 20 406 148 463 81 10/100

10 x 10 20 407 148 464 03 10/100

15 x 15 20 408 148 464 11 5/50

15 x 20 20 409 148 464 38 5/50

sacrum, zelfklevend

18 x 20,5 20 415 151 917 29 5/50

HSuprasorb®      Hydrocolloïdverband
steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm) REF Z-index nummer VE (stuks)

standaard

10 x 10 20 403 30 258 51 10/660

15 x 15 20 401 22 032 10 5/50

20 x 20 20 402 22 032 27 5/50

dun

5 x 5 20 424 30 258 68 10/1650

5 x 10 20 410 22 032 33 10/480

5 x 20 20 411 22 032 56 10/250

10 x 10 20 412 22 032 62 10/720

15 x 15 20 413 22 032 79 5/50

20 x 20 20 414 22 032 85 5/50

sacrum

14 x 16 20 430 22 033 16 5/200

border

14 x 14 20 420 22 032 91 5/200

PSuprasorb®          silicone  
Siliconenschuimverband
steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm) REF Z-index nummer VE (stuks)

border (met plakrand)

7,5 x 7,5 32 445 160 076 54 10/100

10 x 10 32 446 160 076 62 10/100

15 x 15 32 447 160 076 70 5/50

15 x 20 32 448 160 076 89 5/50

non-border (zonder plakrand)

5 x 5 32 440 160 075 81 10/100

7,5 x 7,5 32 441 160 076 03 10/100

10 x 10 32 442 160 076 11 10/100

15 x 15 32 443 160 076 38 5/50

15 x 20 32 444 160 076 46 5/50

ASuprasorb®          + Ag 
Antimicrobieel calciumalginaatverband 
steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm) REF Z-index nummer VE (stuks)

kompres

5 x 5 20 570 151 834 67 10/100

10 x 10 20 571 151 834 75 10/50

10 x 20 20 572 151 834 83 5/20

streng

30 cm, 2 g 20 573 151 834 91 5/20

XSuprasorb®          + PHMB 
Antimicrobieel HydroBalance-wondverband 
steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm) REF Z-index nummer VE (stuks)

kompres

5 x 5 20 540 151 833 94 5/90

9 x 9 20 541 151 834 08 5/80

14 x 20 20 542 151 834 16 5/65

streng

2 x 21 20 543 151 833 86 5/130

XSuprasorb®      HydroBalance-wondverband
steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm) REF Z-index nummer VE (stuks)

kompres

5 x 5 20 534 151 834 32 5/90

9 x 9 20 531 151 834 40 5/80

14 x 20 20 532 151 834 59 5/65

streng

2 x 21 20 533 151 834 24 5/130

Suprasorb®      Folie wondverband
steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm) REF Z-index nummer VE (stuks)

5 x 7 20 460 145 558 32 10/380

5 x 7 20 461 145 558 40 100/1000

10 x 12 20 462 145 558 59 10/100

10 x 12 20 463 145 558 67 50/200

10 x 25 20 464 145 558 75 10/140

15 x 20 20 465 145 558 83 10/400

20 x 30 20 466 145 558 91 10/180

F

Suprasorb®      Folieverband
op rol, niet-steriel

Afmeting (cmxm) REF Z-index nummer VE (stuks)

10 x 1 20 467 151 028 66 1/16

10 x 10 20 468 148 155 67 1/16

15 x 10 20 469 148 155 75 1/10

F

Suprasorb®      Amorfe gel
in applicatiespuit, steriel

Afmetingen (g) REF Z-index nummer VE (stuks)

6 20 478 147 391 78 10/500

20 20 479 147 391 86 10/240

G

Suprasorb®      Gelkompres
steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm) REF Z-index nummer VE (stuks)

5 x 7,5 20 470 145 559 13 5/25

10 x 10 20 471 145 559 21 5/25

20 x 20 20 472 145 559 48 3/15

G
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