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Multidex® gel/poeder;
Wondverband in gel of poedervorm op
basis van Maltodextrine; voor de
behandeling van al dan niet
geïnfecteerde, oppervlakkige tot diepe,
droge tot vocht afgevende wonden.
Het steriele Multidex® wondverband is
opgebouwd uit Maltodextrine met
glycerine en steriel water en bevat
1% ascorbinezuur. Het wondverband in
gel of poedervorm handhaaft een
vochtig wondmilieu en voorkomt
uitdroging van de wond. Dit heeft
een gunstig effect op de groei van nieuw
granulatieweefsel en de epitheliale
proliferatie. De gel of poedervorm
verzacht necrotisch weefsel, waardoor
debridement wordt vergemakkelijkt.
Verder wordt onaangename geur binnen
24 tot 72 uur verwijderd. De gel of
poedervorm heeft een reinigende
werking.

Voorbereiding:
o
o
o

Aanbrengen:
o

o

o

o
o
o

Specificaties:
o
o
o
o
o

Wondverband in gel en/of
poeder vorm
Op basis van Maltodextrine
Bevat 1% ascorbinezuur
Steriel

o
o
o
o
o
o
o

huidzweren (waaronder
beenzweren, zweren tgv
druk en andere laesies met
afscheiding)
diabetische ulcera (zweren)
abdominale wonden
geïnfecteerde wonden
oppervlakkige wonden
decubitus
snijwonden
abrasies

Gebruik bij licht tot matig exsuderende
wonden de Multidex® Gel. Bij sterk
exsuderende wonden gebruikt u de
Multidex® Poeder
Bij een ondiepe wond: breng de
gel/poeder aan met een 6mm dik laagje
over de gehele wond
Bij een diepe wond: vul de wond op tot
aan het oppervlak en zorg ervoor dat
alle zones gevuld zijn
Dek de wond af met een secundair
wondverband
Multidex®, 3 x per week aanbrengen
Bij minimale hoeveelheid wond
exsudaat en granulerende wonden;
verband eenmaal per dag vervangen
Bij sterk exsuderende wonden;
tweemaal per dag het verband
vervangen

Verwijderen:
o

Toepassen voor:
o

Maak de wond schoon volgens protocol
Verwijder overtollig necrotisch weefsel
Spoel de wond overvloedig met een
steriele fysiologische NaCl-oplossing

o

Verwijder voorzichtig het secundair
wondverband. Zo nodig het verband
enkele minuten doordrenken met een
zoutoplossing
Spoel de wond overvloedig met een
steriele fysiologische irrigatieoplossing
om Debris te verwijderen

Houdbaarheid:
o
o

Zie verpakking
Mag worden gebruikt tot 30 dagen
nadat de verpakking is geopend

