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WAT IS MULTIDEX® WONDVERBAND?
Multidex® is een wondverband in gel- of poedervorm
op basis van Maltodextrine en Vitamine C
voor de behandeling van complexe wonden.

GEL

POEDER

licht tot matig
exsuderende wonden

matig tot sterk
exsuderende wonden

WERKING
Multidex® creëert een vochtig wondmilieu, wat uitdroging
van de wond voorkomt en gunstig is voor de groei
van nieuw granulatieweefsel en epitheliale proliferatie.
Maltodextrine stimuleert autolytisch debridement in de wond
door het aantrekken van witte bloedcellen die debris en bacteriën verteren
door phagocytose en van fibroblasten die collageen vormen en de groei van
granulatieweefsel bevorderen.
De Vitamine C in Multidex® creëert een pH van 4.2 in de wond.
Dit ondersteunt het bacteriedodend en bacteriostatisch mechanisme
voor sommige aërobe/anaërobe, gram negatieve/gram positieve
bacteriën. Vitamine C is tevens noodzakelijk voor collageensynthese.

SAMENSTELLING
Multidex® bevat:
Maltodextrine NF (D – Glucose Polysaccharide)
1% ascorbine zuur / Vitamine C
De gel bevat tevens water en glycerine.

KENMERKEN / VOORDELEN
Voor gebruik bij al dan niet geïnfecteerde, oppervlakkige tot diepe,
droge tot vocht afgevende complexe wonden.
Levert een significante bijdrage aan het autolytisch debridement.
Ondersteunt sterke afname en beheersing van (intens) geurende wonden
< 24 - 72 uur.
Mengt snel en vult alle wondoneffenheden op, waaronder o.a. ondermijningen.
Creëert en ondersteunt een optimaal vochtig wondmilieu.
Geen systemische opname, dus ook geschikt voor diabetische patiënten.
Niet toxisch, natuurlijke ingrediënten.
Betaalbaar & gebruiksvriendelijk.

TOEPASSINGEN
Veneuze beenulcera
Diabetische voet ulcera
Geïnfecteerde wonden
Oppervlakkige / diepe wonden
Decubitus wonden
Tweedegraads brandwonden

VERBANDWISSEL FREQUENTIE
3x per week
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VERPAKKINGSEENHEID
Multidex® is beschikbaar als gel (voor licht tot matig exsuderende wonden)
en als poeder (voor matig tot sterk exsuderende wonden).

Z-INDEX

ARTIKELNR.

OMSCHRIJVING

INHOUD

EENHEID

16199804

46-701NL

Multidex® Powder Wound Filler

45 gram

1 Tube

16673786

46-703NL

Multidex® Powder Wound Filler

12 gram

5 Tubes

16199693

46-712NL

Multidex® Gel Wound Filler

85 gram

1 Tube

16315340

46-710NL

Multidex® Gel Wound Filler

14 gram / 15 ml

1 Doos / 10 stuks
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