
Macroweg 10 | 5804 CL  Venray
T +31 88 220 88 22 | F +31 88 220 88 88 | E info@vanheek.com | www.vanheek.com55

75
9 

- 
04

-2
01

7

VAN HEEK MEDICAL
Onderdeel van Mosadex Groep

Schuimverband van polyurethaan foam 
met siliconen kleeflaag, met border. 
De siliconen wondcontactlaag aan de wondzijde van het 
verband voorkomt verkleving van het verband aan het wond- 
bed. Decifera Foam Silicone draagt bij aan een vochtig wond-
milieu. Voor de behandeling van licht tot matig exsuderende 
wonden. Geschikt voor moeilijk te fixeren wondgebieden.

Schuimverband van polyurethaan foam met siliconen kleeflaag. 
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.

 DECIFERA  Silicone Sheet

 DECIFERA  Foam

 DECIFERA  Foam Silicone

 DECIFERA  Foam Silicone border

Wondverzorging

De slimste keuze bij complexe wonden

Siliconen wondcontactlaag. 
Decifera Silicone Sheet heeft een zachte, poreuze structuur. 
Hierdoor kan het wondexsudaat optimaal worden opgeno-
men in het secundaire wondverband. Eenvoudig in gebruik, 
door de eenzijdige kleeflaag.

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

 Steriel 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

  REF nr afmeting inhoud verp.  overdoos Z-Index

 Steriel SW0060 10 x 10 cm 5 20 x 5 16397657 
   

  REF nr afmeting inhoud verp. overdoos Z-Index

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

  REF nr afmeting inhoud verp. overdoos Z-Index

 Steriel 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

DECIFERA

Wondzorg van Decifera

Decifera biedt een overzichtelijk assortiment aan kwalitatief hoogwaardige wondzorgproducten voor complexe wonden. Een duidelijk assortiment  

waaruit eenvoudig de juiste keuze gemaakt kan worden. Dat brengt eenvoud in complexe wondzorg. Het levert betrouwbare zorg op, die ook nog eens  

heel betaalbaar is. Daarom: Decifera, de slimste keuze bij complexe wonden.


