
Absorberend, semi-permeabel 
zelfklevend verband 
• all-in-one zelfklevend verband 
• voor droge tot vochtige wonden 
• kan gebruikt worden als primair of als secundair verband 
• de flm op de rugzijde zorgt voor een vochtige wondomgeving 

en beschermt de wond tegen water en bacteriën 

Film op de rugzijde 
voor een bescherming 
tegen virussen en 
bacteriën 

Sterk absorberend 
wondkussen voor 

Hypo-adherente 
wondcontactlaag 
voor een minimale 
verstoring van de 
wond 

Ademende flm 
voor een vochtige 
wondomgeving 

Vochtafstotende 
barrière voor 
bescherming tegen 
wondvocht en 
contaminatie 

Huidvriendelijke 
kleefrand in 
polyacrylaat voor een 
zachte en veilige fxatie 

Gemakkelijk 
te verwijderen 
schutbladen voor 
een correcte en 
steriele applicatie. 

wondvocht 



      
     
      

      

     
     

    
   

    
    

     
       

       
  

   
 

        
        

           
         

       
     

       
       

    
 

 
        

    
   

  

    
    
    

Gebruiksaanwijzing 

Haal het verband uit de verpakking. 

Hoe werkt Alldress®? 
Alldress® beschikt over een hypo-adherente wondcontactlaag. 
Het wondkussen absorbeert wondvocht en verkleint het risico 
op verweking van de omringende huid. 
De huidvriendelijke kleefrand op waterbasis houdt het verband 
nauwkeurig op zijn plaats. 
De semi-permeabele flm zorgt voor een vochtig wondmilieu en 
is bestand tegen virussen en bacteriën. De flm biedt tevens een 
waterdichte barrière. 
Het gladde oppervlak vermindert de frictie met kleding of 
beddengoed en de kans op loskomen van het verband. 

Voordelen van Alldress® 

• De hypoadherente wondcontactlaag minimaliseert het 
verkleven in de wond. 

• Zorgt voor een vochtig wondmilieu 
• Minimaliseert de kans op maceratie 
• Patiënt kan douchen met het verband 
• Beschermt de wond tegen water, bacteriën en virussen 
• Gemakkelijk te verwijderen schutbladen die een veilig en 

steriel gebruik toelaten 
• Huidvriendelijke kleefrand op waterbasis 
• Hoge absorptiecapaciteit 

Mölnlycke Health Care NV 
Berchemstadionstraat 72 bus 2 • 2600 Berchem (Antwerpen) 
Tel: +32(0)3 286 89 50 • Fax: +32(0)3 286 89 52 
www.molnlycke.com 

Verwijder één van de schutbladen zodat 
het verband al gedeeltelijk kan worden 
aangebracht. 

The symbol and the word mark are both registered trademarks or trademarks pendings of Mölnlycke Health Care. 

Plaats Alldress® voorzichtig op de huid en 
verwijder het tweede schutblad. Strijk de 
kleefrand glad zodat het verband goed kleeft. 
Vermijd uitrekken van het verband bij het 
aanbrengen. 

Toepassingen 
Een breed toepassingsgebied van droge tot vochtige wonden: 
• Als primair verband voor open en gesloten wonden 

• veneuze en diabetes wonden, doorligwonden 
• chirurgische ingrepen 
• scheurwonden 
• oppervlakkige brandwonden 

• Als secundair verband voor open wonden in combinatie met: 
• gels (bv. Hypergel® en Normlgel®) 
• reinigende verbanden (bv. Mesalt®) 
• alginaten (bv. Melgisorb®) 

Hoe frequent vervangen? 
Alldress® kan meerdere dagen op de wond blijven, afhankelijk 
van de wondconditie of zoals voorgeschreven. Om het verband 
te verwijderen dient men een hoek op te heffen en het verband 
zachtjes in de richting van de haargroei eraf te trekken. 

Voorzorgsmaatregelen 
Enkel na positief advies van een wondzorgspecialist mag 
Alldress® gebruikt worden bij geïnfecteerde wonden. 

Assortiment Alldress (steriel) 
Afmeting CNK-code Art.nr. Binnenverp. Transportverp. 
10 x 10 cm 1457-365 265320 10 x 1 stuk 100 stuks 
15 x 15 cm 1457-373 265340 10 x 1 stuk 100 stuks 
15 x 20 cm 1457-381 265360 10 x 1 stuk 100 stuks 

http:www.molnlycke.com

