Maden applicatie gids (BioBag)
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Fig.2

•	Dagelijkse wissel van het secundaire verband is
aanbevolen alsook als er lekkage is
•	Vermijd langdurige, directe druk op de maden.
Korte periodes bij het mobiliseren zijn toegelaten
•	Controleer of de larven nog leven bij elke
secundaire verbandwissel. Het bewegen van de
maden en de aanwezigheid van donker rood
exsudaat tonen aan dat de maden leven
•	Herplaats de barriere op de wondomgeving
waar nodig
•	Zorg er voor dat er na elke secundaire
verbandwissel een vochtig gaas wordt
geplaatst op de biobag
•	Controleer of alle bedekkende of
secundaire verbanden niet occlusief zijn en
luchtdoorlatend
•	Herbeoordeel na 72 u de wonde om te
beslissen of verdere behandeling nodig is.
Indien een verdere madenbehandeling nodig
is, plan dan de nieuwe bestelling
BM197_BE_01_0916
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Breng de BioBag aan

•	Als het debridement volledig is en er geen
verdere behandeling nodig is, maak dan een
keuze welk verband er na 4 dagen nodig is
•	Bij het verwijderen van de maden, stop alles in
een dubbele zak en behandel het als medisch
afval volgens de geldende normen van het
medisch afvalbeheer
•

Verdrink de maden niet in water, sluit ze niet af.
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•	BioBag of een combinatie van verschillende
afmetingen van BioBags, aangepast aan de
wondgrootte
•	Een wondverband set
•	Barrière crème of zink pasta om de intacte
wondomgeving te beschermen
•	Een absorberend ( niet occlusief) verband en
een licht elastische windel
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•	Steriele fysiologische oplossing om de wonde
te bevochtigen en het verband bovenop de
biobag nat te maken.

2. Voorbereiding
1.	Bereid de wondomgeving en het wondbed
voor, irrigeer met fysiologische oplossing om
resten en losliggend materiaal te verwijderen
2.	Bescherm de intacte huid rondom de
wondrand door een dunne laag van de barrière
crème of verband aan te brengen. (fig.1)

3.	Het aanbrengen van de maden
op de wonde
1.	Verwijder de biobag uit het transportmiddel
2.	Plaats ze op de volledige wonde en plooi het
overtollige net van de BioBag naar binnen.
(fig.2)
3.	Plaats een fysiologisch kompres over de biobag
( zeker als de wonde zeer droog is) (fig.3)
4.	Fixeer de BioBag met een secundair verband
en zorg voor een goed contact met het
wondoppervlak (fig.4)
•	Bijkomende verbanden moeten gekozen
worden om het exsudaat te beheersen
•	Alle buitenste verbanden mogen niet occlusief
zijn, dit omdat de maden zuurstof nodig
hebben om te overleven
•	Zeer natte buitenste verbanden kunnen de
maden afsluiten of verstikken.
Zie ommezijde voor de maattabel and
bestelinformatie.

www.biomonde.com

BioBag grootte en aanduidingen
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Herhaal zo nodig

De Biobag dressings kunnen tot 4 dagen
op de wonde blijven.
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Maden bestellen

Bewaring

Bestellingen ontvangen door ons voor 12u
s’middags zullen 2 dagen nadien geleverd
worden of op een andere geplande datum
van uw keuze.

•	Houd de maden tot applicatie in de steriele
transportverpakking

Levering van dinsdag tot vrijdag.
Gelieve voldoende tijd te voorzien voor de
bestelling door jullie apotheek, daar deze het
order nog moet plaatsen.

Telefoon :

0032 (0) 497 41 40 89

•	Bewaar ze op een temperatuur tussen de 6°C
en 25°C ( de maden hoeven niet gekoeld te
worden)
•	Aanbrengen voor vervaldatum, gewoonlijk de
dag na levering, voor optimale resultaten.

Feedback:
Deel jullie ervaringen met de Free Range en BioBag via
email: feedback@biomonde.com of op de website
www.biomonde.com/index.php/en/feedback

E-mail : maden@wondzorgcentrum.be
asticots@soinsdeplaies.be

Kantooruren

Contactpersoon in België

Maandag tot vrijdag 8u30 tot 17u
Zie ommezijde voor de
applicatiegids en dagelijkse zorg.

Voor ondersteuning buiten de kantooruren neem
dan contact op met onze permanentiedienst op :
0032 (0) 497 41 40 89.

www.biomonde.com

