
Complexe wondzorg
Omdat elke wond totale aandacht verdient

DECIFERA

Transparante, steriele hydrogel 
De hydrogel creëert een vochtig wondmilieu en bevordert autolytisch 
debridement in wonden met (droog) necrotisch weefsel en/of met geel beslag.

REF nr afmeting inhoud verp. overdoos Z-Index

SW0040 8 gram 5 40 x 5 16397606
SW0041 15 gram 5 40 x 5 16397630

Siliconen wondcontactlaag. 
Decifera Silicone Sheet heeft een zachte, poreuze structuur. Hierdoor kan het 
wondexsudaat optimaal worden opgenomen in het secundaire wondverband. 
Eenvoudig in gebruik, door de eenzijdige kleefl aag.

REF nr afmeting inhoud verp. overdoos Z-Index

SW0100 5 x 7,5 cm 5 40 x 5 16397827
SW0101 7,5 x 10 cm 5 40 x 5 16397851
SW0103 12 x 15 cm 5 40 x 5 16397886

Sterk absorberend en ademend schuimverband. 
Decifera Foam draagt bij aan een vochtig wondmilieu. Voor de behandeling 
van matig tot sterk exsuderende wonden. Door de poreuze structuur is het 
verband in staat optimaal wondexsudaat op te nemen. 

REF nr afmeting inhoud verp. overdoos Z-Index

SW0060 10 x 10 cm 5 20 x 5 16397657

Schuimverband van polyurethaan foam  met siliconen kleefl aag.
De siliconen wondcontactlaag aan de wondzijde van het verband voorkomt 
verkleving van het verband aan het wondbed. Decifera Foam Silicone draagt 
bij aan een vochtig wondmilieu. Voor de behandeling van licht tot matig 
exsuderende wonden.

REF nr afmeting inhoud verp. overdoos Z-Index

SW0071 7,5 x 7,5 cm 5 20 x 5 16397746
SW0072 10 x 10 cm 5 20 x 5 16397762

Schuimverband van polyurethaan foam met siliconen kleefl aag, met border. 
De siliconen wondcontactlaag aan de wondzijde van het verband voorkomt 
verkleving van het verband aan het wondbed. Decifera Foam Silicone draagt 
bij aan een vochtig wondmilieu. Voor de behandeling van licht tot matig 
exsuderende wonden. Geschikt  voor moeilijk te fi xeren wondgebieden.

REF nr afmeting inhoud verp. overdoos Z-Index

SW0130 7,5 x 7,5 cm 5 20 x 5 16397665
SW0131 10 x 10 cm 5 20 x 5 16397673
SW0073 12,5 x 12,5 cm 5 20 x 5 16397711

Calcium alginaat met carboxymethyl cellulose (CMC)
Decifera Alginate Dressing is een sterk absorberend wondverband dat 
bijdraagt aan het creëren van een vochtig wondmilieu. Geschikt voor de 
behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden.

REF nr afmeting inhoud verp. overdoos Z-Index

SW0001 5 x 5 cm 5 20 x 5 16397894
SW0003 10 x 10 cm 5 20 x 5 16397908
SW0013 2 x 30 cm 5 20 x 5 16397916

Veriforte wondspoeloplossing Veriforte wondgel
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VAN HEEK MEDICAL
Onderdeel van Mosadex Groep

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

DECIFERA Hydrogel

DECIFERA Silicone Sheet

DECIFERA Foam

DECIFERA Foam Silicone

DECIFERA Foam Silicone border

DECIFERA Alginate Dressing

Curea P1 SuperCore® wondverband

Curea P1 SuperCore® wondverband met border

Curea P1 SuperCore® wondverband DUO active

Ondersteuning bij de exsudatiefase
• Hoog absorptievermogen
•  Bevordert wondreiniging, zelfs van sterk exsuderende en geïnfecteerde 

wonden
•  Zacht voor de wondranden vanwege wond- en huidvriendelijk materiaal

afmeting artikelnummer Z-Index

7,5 x 7,5 cm P1-075075-10 15641007
10 x 10 cm P1-100100-10 15641031
drain 12 x 12 cm P1-100100D-25 15741346
10 x 20 cm P1-100200-10 15641074
10 x 30 cm P1-100300-10 15641104
20 x 20 cm P1-200200-10 15641139
20 x 30 cm P1-200300-10 15641163

Ondersteuning bij de exsudatiefase
•  Bevordert wondreiniging, zelfs van sterk exsuderende en geïnfecteerde 

wonden
•  Zacht voor de wondranden vanwege wond- en huidvriendelijk materiaal
•  Door de zelfklevende border makkelijk aan te brengen en een goede fi xatie 

voor moeilijk te fi xeren wondgebieden

afmeting artikelnummer Z-Index

16 x 16 cm P1B-160160-10 15943178
15 x 25 cm P1B-150250-10 15943151

Combinatie van SuperCore kern met actieve koolstofl aag 
•    Specifi ek inzetbaar bij zeer sterk geurende wonden
•     Beide zijden van het verband kunnen op de wond worden aangebracht
•     Zeer hoog absorptievermogen aan beide zijden

afmeting artikelnummer Z-Index

10 x 10 cm C1DUO-100100-10 16341465
10 x 20 cm C1DUO-100200-10 16341511
20 x 20 cm C1DUO-200200-10 16851374
20 x 30 cm C1DUO-200300-10 16851366

Om wondinfecties te voorkomen, te behandelen en wondgenezing te
bevorderen én wondgeur te verminderen is het regelmatig reinigen van de 
wond belangrijk. Veriforte™ zorgt voor een optimale reiniging, bevochtiging 
en desinfectie van acute, chronische en gecontamineerde wonden. Hierdoor 
ontstaat een bevordering en versnelling van de wondgenezing.

REF nr inhoud inhoud verp. overdoos Z-Index

300000 250 ml 1 15 x 1 16579542
300050 500 ml 1 12 x 1 16579577
300100 1000 ml 1 6 x 1 16579607

Veriforte is ook verkrijgbaar als wondgel. In combinatie met de wondspoeling 
van Veriforte geeft deze een nog intenser reinigend effect. Maar de wondgel 
kan ook apart worden gebruikt voor het reinigen van complexe wonden.

REF nr inhoud inhoud verp. overdoos Z-Index

301050 50 gr. 1 12 x 1 16579615
301100 100 gr. 1 12 x 1 16579623
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Ondersteuning bij de granulatiefase 
•  Sluit aan bij het resultaat na behandeling met Curea P1
•  Voorkomt verkleving aan de wond, dankzij de driedimensionale wond-
 contactlaag die het nieuwe granulatieweefsel beschermt
•  Zorgt voor een vochtig wondmilieu dankzij de ademende en vloeistof-
 dichte achterzijde

afmeting artikelnummer Z-Index

11 x 11 cm P2-110110-10 15773132
10 x 20 cm P2-100200-10 15773167
20 x 20 cm P2-200200-10 15773191
20 x 30 cm P2-200300-10 15773221

Curea P2 SuperCore® wondverband

Steriel

20200330_Mosadex_VHM_assortimentskaart_ComplexeWondzorg_AO_V2.indd   120200330_Mosadex_VHM_assortimentskaart_ComplexeWondzorg_AO_V2.indd   1 30-03-20   14:3930-03-20   14:39


		2020-03-30T14:43:30+0200
	Preflight Ticket Signature




