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Effectieve wondzorg, 
mét een goed gevoel!
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“  Iedere dag sta je voor verschillende uitdagingen  
in wondzorg. Geen mens is hetzelfde en geen  
wond is gelijk. Wondzorg is heel divers. Het is 
mensenwerk, waarbij jouw kennis en ervaring een 
centrale rol speelt!

  De producten die je daarbij ondersteunen, daar 
moet je op kunnen bouwen. Dat begrijpen wij. Mijn 
verpleegkundige achtergrond en de input van onze 
eigen Verpleegkundig Adviseurs nemen we mee 
bij de ontwikkeling van het Decifera-assortiment. 
Met producten van hoge kwaliteit voor effectieve 
wondzorg, passend bij de praktijk. We zorgen voor 
een vast laag prijsniveau, omdat wij het belangrijk 
vinden dat de zorg betaalbaar blijft. Verspilling gaan 
we tegen door onze keuze voor kleinverpakkingen. 
Zo zorgen we ook voor generaties na ons. En we 
leveren meer dan alleen producten, we staan voor 
je klaar. Wat heb jij nodig om goede wondzorg te 
leveren? Laat het ons weten. Dat geeft ons een 
goed gevoel, jou ook? 

  Benieuwd naar de mogelijkheden?  
Lees meer over ons assortiment of neem  
contact met ons op!”

 Moniek Schatorjé-Timmermans  | 
 Product Manager Wondzorg

Decifera: effectieve producten met 
hoog draagcomfort. Onze bijdrage aan 
een goed gevoel van uw cliënt!

Een goed gevoel
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Meer dan een assortiment
Wij denken in oplossingen, niet alleen 
voor wonden maar in WONDZORG. 
We helpen je graag jouw cliënt  
centraal te stellen.

Effectiviteit
Ondersteunt de wondgenezing 
door het creëren van een 
vochtig wondmilieu

Hoogwaardige kwaliteit
Voor prettig draagcomfort voor 
de gebruiker.

Verantwoord prijsniveau
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
Kiezen tussen kwaliteit en kosten is 
verleden tijd.

Duurzaam
Voorkomen van verspilling door  
kleine verpakkingseenheden.  
Met onze betaalbare prijzen houden  
we de zorgkosten laag. Dat geeft  
een goed gevoel!

Decifera Alginate DressingEffectieve wondzorg...

... én een goed gevoel!

Wat is Decifera Alginate 
Dressing? 
Een sterk absorberend 
wondverband dat bestaat uit  
calciumalginaat met 
carboxymethylcellulose (CMC).

Hoe werkt Decifera Alginate Dressing? 
Bij contact met wondexsudaat ontstaat een vormvast 
gellerend wondverband. Dit draagt bij aan een vochtig 
wondmilieu dat de wondgenezing ondersteunt. Door de 
opname van wondexsudaat en debris heeft het verband 
een reinigend effect.

Wanneer kies ik voor Decifera Alginate Dressing? 
Bij de behandeling van matig tot sterk exsuderende 
wonden. Ook in te zetten bij geïnfecteerde wonden.

“  In de praktijk hoor ik nog wel eens dat een 
alginaatverband moeilijk te verwijderen is uit 
de wond, doordat het niet zijn vorm behoudt. 
Met Decifera Alginate Dressing is dit verleden 
tijd! Dit product houdt zijn vormvaste structuur.  
Gebruiksvriendelijk voor jou en minder pijnlijk 
voor jouw cliënt!”

 Yvonne Prein  | Verpleegkundig Adviseur

Gebruiksgemak  
door kwaliteit



6

Decifera Foam Silicone (border)

Wat is Decifera Foam Silicone 
(border)? 
Een niet verklevend, sterk 
absorberend schuimverband 
met een siliconen wondcontactlaag.

Hoe werkt Decifera Foam Silicone (border)? 
Decifera Foam Silicone (border) beschikt over een 
geïntegreerde siliconen wondcontactlaag. Deze voorkomt 
verkleving van de wond aan het verband. Daarnaast 
draagt het bij aan een vochtig wondmilieu doordat het 
overtollig wondexsudaat opneemt.

Wanneer kies ik voor Decifera Foam Silicone 
(border)? 
Licht exsuderende wonden - Decifera foam silicone 
border extra thin 
Matig exsuderende wonden - Decifera foam silicone 
(border)

Zo min mogelijk verbandwisselingen. Dat kan alleen 
bij goed exsudaatmanagement, waarbij een hoge 
opnamecapaciteit een rol kan spelen. Met Decifera  
Foam Silicone heb je beschikking over een product  
dat bijdraagt aan het genezingsproces en waarbij  
het aantal verbandwisselingen minimaal is.  
Prettig voor jou en jouw cliënt! 

Decifera Silicone Sheet

Wat is Decifera Silicone Sheet? 
Een siliconen wondcontactlaag  
met een zachte, huidvriendelijke 
en poreuze structuur.

Hoe werkt Decifera Silicone Sheet? 
Door de poreuze structuur en juiste perforatiegrootte 
kan wondexsudaat optimaal worden opgenomen in 
het secundaire wondverband. Dit vermindert de 
kans op maceratie van de wondranden. De siliconen 
wondcontactlaag voorkomt verkleving van het verband 
aan het wondbed. Nieuw gevormd weefsel wordt zo 
beschermd. En jouw cliënt heeft geen pijn als je het 
verband verwisselt.

Wanneer kies ik voor Decifera Silicone Sheet? 
Bij de behandeling van licht tot sterk exsuderende 
wonden.

 Wist je dat? 
  De border van Decifera Foam Silicone border 
 precies de juiste dikte heeft? Hierdoor is 
 herplakken van de border of verwijderen van   
 plooien, wanneer dit nodig is, heel gemakkelijk!

 EffectiviteitDecifera Foam

Wat is Decifera Foam? 
Een niet verklevend, sterk 
absorberend schuimverband.

Hoe werkt Decifera Foam? 
Door de poreuze structuur kan het verband optimaal 
wondexsudaat opnemen. De PU-filmlaag op de 
achterzijde van het verband zorgt voor een ademend 
effect. Het voorkomt het indringen van bacteriën en 
huidirritatie. Daardoor biedt Decifera Foam een hoog 
draagcomfort voor de cliënt. Daarnaast draagt het 
bij aan een vochtig wondmilieu doordat het overtollig 
wondexsudaat opneemt.

Wanneer kies ik voor Decifera Foam?
Voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende 
wonden.
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Decifera Hydrogel

Wat is Decifera Hydrogel?
Een wondgel bestaande uit water en bindmiddelen.

Hoe werkt Decifera Hydrogel?
De gel absorbeert kleine hoeveelheden wondexsudaat. 
Door de compacte structuur blijft de gel goed in de  
wond zitten. Hierdoor heeft de gel een effectieve 
werking en ondersteunt het een optimaal 
genezingsproces. Als je de hydrogel  
aanbrengt op necrotisch weefsel,  
stimuleert het een autolytisch  
debridement.

Wanneer kies ik voor 
Decifera Hydrogel?
Bij de behandeling van droge 
wonden of necrotisch weefsel.

Wij begrijpen dat een (complexe) wond een grote 
impact heeft en erg belastend kan zijn voor jouw 
cliënt. Daarom doen we geen consessies op 
het draagcomfort van onze producten. 
Dat zie je terug bij 
alle producten van 
Decifera. Wel zo 
prettig voor 
jouw cliënt! 

 Draagcomfort

“  We doen er alles aan om de hoge kwaliteit 
van onze producten te bewaken. Kwaliteit 
is nodig in wondzorg. Voor de effectiviteit 
van de behandeling, maar ook voor het 
gebruiksgemak in de praktijk.  
 
Onze producten zijn van hoogwaardige 
kwaliteit.  
 
We volgen met de productie van Decifera de 
nieuwste normen, wetgevingen en richtlijnen. 
Het beste ervaar je dat natuurlijk zelf, dus vraag 
gerust een proefsetje aan!”

 Toon van Bommel  | Kwaliteitsmanager

Kwaliteit voor 
effectiviteit en 
gebruiksgemak

 Betaalbaarheid

Onze prijs-kwaliteitverhouding zorgt ervoor dat je  
niet meer hoeft te kiezen tussen kwaliteit en budget. 
We houden de prijzen laag. 
Zo houden we samen 
wondzorg betaalbaar.

De zorg betaalbaar 
houden, ook voor 
generaties na ons.
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Ondersteuning in wondzorg

“  Waar ik iedere dag enthousiast van word? 
Gepassioneerde zorgverleners! Hoe zij het 
uiterste uit hun vak halen met de benodigde 
kennis en kunde, ondersteund met de juiste 
middelen. 
 
Ik vind het mooi om te zien dat bijvoorbeeld 
wondverpleegkundigen net dat beetje extra 
doen om de cliënt te helpen. En hoe erg de 
cliënten dit waarderen. Dat maakt dat ik  
er zelf ook alles aan wil doen om de 
zorgverlener te helpen zijn of haar cliënt 
centraal te stellen.  
 
Dus: vraag maar raak, ik help je graag!” 
 
Sandra Wijdenes | Verpleegkundig Adviseur

 Kleinverpakkingen

Onze keuze voor kleinverpakkingen zorgt voor gemak 
in de apotheek of medisch speciaalzaak en in jouw 
praktijk. Je gebruikt alleen wat je nodig hebt. Zo gaan 
we samen verspilling tegen en bestel je producten 
op maat.

We bieden je meer dan alleen producten. Wat heb je 
nodig in jouw praktijk?

Op maat 
Vertel ons wat je nodig hebt om 
succesvol te zijn, we helpen je graag!

Voorlichtingsmaterialen 
Voor jouw cliënten en zorgcollega’s,  
zoals brochures, presentaties 
of een wondprotocol.

Trainingen 
Voor groepen of één-op-één door 
onze Verpleegkundig Adviseurs.

Advies 
Assortimentsadvies of individuele 
casusbesprekingen.

Educatie 
Nascholingen in groepsverband 
of online.

Interesse? 
Neem contact op en we gaan samen 
aan de slag voor jouw cliënten!

De cliënt 
centraal stellen



O m d a t  e l k e  w o n d  t o t a l e  a a n d a c h t  v e r d i e n t

Meer weten?
Bekijk ons gehele assortiment op decifera.nl.
Of neem contact met ons op. Onze adviseurs helpen  
je graag verder.

Afmeting REF. nr. Z-index Verpakking

DECIFERA Alginate Dressing
5 x 5 cm SW0001 16397894 5 stuks
10 x 10 cm SW0003 16397908 5 stuks
2 x 30 cm SW0013 16397916 5 stuks
DECIFERA Hydrogel 
15 gram SW0041 16397630 5 stuks
DECIFERA Silicone Sheet
5 x 7,5 cm SW0100 16397827 5 stuks
7,5 x 10 cm SW0101 16397851 5 stuks
12 x 15 cm SW0103 16397886 5 stuks
DECIFERA Foam
10 x 10 cm SW0060 16397657 5 stuks
DECIFERA Foam Silicone
7,5 x 7,5 cm SW0071 16397746 5 stuks
10 x 10 cm SW0072 16397762 5 stuks
DECIFERA Foam Silicone border
7,5 x 7,5 cm SW0130 16397665 5 stuks
10 x 10 cm SW0131 16397673 5 stuks
12,5 x 12,5 cm SW0073 16397711 5 stuks
18 x 18 cm sacrum SW0080 17018544 5 stuks
DECIFERA Foam Silicone border extra thin
5 x 5 cm SW0025 16933168 5 stuks
7,5 x 7,5 cm SW0026 16933176 5 stuks
10 x 10 cm SW0027 16933184 5 stuks

Aan de slag met Decifera? 
Kijk hier voor de bestelinformatie, of bespreek het 
met de inkoopafdeling van jouw organisatie. 
Hebben zij meer informatie nodig? Laat het ons weten!
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Macroweg 10 | 5804 CL Venray | Nederland
Rubensstraat 104 | 2300 Turnhout | België
T +31 88 220 88 22 | E info@vanheek.com | www.vanheek.com


