
De SaltS 
hyDrocolloïDen 
zijn op het lijf 
geSchreven

laat UW patiËnten vanDaag
nog kenniSmaken met SaltS

Het Salts hydrocolloïde is uw eerste hulp wanneer uw patiënt last 

heeft van veelvoorkomende problemen zoals met de kleefkracht 

van het opvangzakje, lekkages, irritatie en een zere huid.

Veel patiënten die Salts gebruiken geven aan dat deze producten 

werkelijk op het lijf zijn geschreven. Nu u dit onderzoek heeft 

gelezen, waarom zou u Salts niet aanbevelen?

Wilt u meer weten over het gebruik van de producten  

van Salts? Neem dan contact op met onze afdeling  

Customer Service (0186) 63 44 00, bereikbaar op ma –  

do van 8.15 – 16.45 uur en op vrijdag van 8.15 – 16.00 uur.

Excellence in stoma care
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De afbeelding toont een computer gegenereerde afbeelding van het hydrocolloïd.

Excellente stomazorgSalts’ onderzoek naar huidvriendelijke
hydrocolloïde is officieel erkend

door de British Skin Foundation

dermatologisch
geaccrediteerd



Wat iS een hyDrocolloïD?

De kleeflaag die plakt op de huid, of het hydrocolloïde 

is een van de meest belangrijk eigenschappen van  

het opvangmateriaal.

Hydrocolloïden bevatten klevende 

en absorberende componenten 

die ontworpen zijn om aan de huid 

te hechten en vocht op te nemen. 

Technisch gezien bestaan hydrocolloïden 

uit “een natuurlijke vloeistof die absorbeert 

en indikt, verspreid in de elastomere, druk-

gevoelige kleeflaag.”

Deze twee materialen hebben als eigen-

schap dat ze vocht opnemen en tot gelei 

vormen. Ze hebben een klevende en 

coherente structuur. Andere veel-

gebruikte materialen in hydrocolloïden 

zijn pectine en natriumcarboxymethyl-

cellulose.

Hydrocolloïden zijn uitermate geschikt voor stoma-

zorg omdat zij vocht opnemen, vriendelijk zijn voor de 

huid, de huid beschermen en flexibel 

zijn. Wanneer u de verschillende 

levensstijlen van de patiënten 

in overweging neemt, net als 

de diversiteit in huidtypen, 

mate van activiteit, het klimaat 

waarin zij wonen en het type 

operatie, zult u zien hoe belangrijk 

het is om het juiste hydrocolloïd te 

kiezen voor een goede huidconditie, draagtijd 

en comfort van de patiënt. Deze brochure laat 

zien, hoe goed onderzoek, kwaliteitscontrole 

en het beoordelingsproces, Salts Healthcare 

tot een van de meest vooraanstaande 

fabrikanten in hydrocolloïden voor stoma-

zorg maakt.



hoe SaltS Begon met De ontWikkeling van hyDrocolloïDen

Salts heeft een gediplomeerde, toegepaste chemicus 

van de Aston Universiteit aangenomen onder een 

“knowledge transfer partnership” programma. Hiermee 

willen wij onze kennis van bestaande hydrocolloïden en 

de ontwikkeling hiervan verbeteren, alsmede het ont-

werpen van nieuwe oplossingen. Het begrijpen van de 

complexe scheikunde die komt kijken bij de ontwikkeling 

van het hydrocolloïd heeft een grote bijdrage geleverd 

aan het ontwikkelen van een aantal van de meest bekende 

producten van Salts.

De laatste 10 jaar is eveneens een toegewijd onderzoeks- 

en ontwikkelteam opgezet en gegroeid. De chemici en 

ingenieurs hebben gezamenlijk veel data ontwikkeld 

waaronder nieuwe testmethodes. Zij drijven de verbete-

ringen binnen het ontwerp van het hydrocolloïde.



StomaDragerS Drijven De ontWikkelingen Bij SaltS

Salts gaat door met haar onderzoek naar oplossingen 

voor de kleeflaag om baanbrekende vooruitgang te 

boeken in productontwikkeling. Stomadragers spelen 

een sleutelrol in ons onderzoek. We voeren continu 

onderzoek uit om beter te begrijpen waar mensen met 

een stoma dagelijks mee te maken hebben. 

Onderzoek naar de conditie van de peristomale huid 

Tijdens een van deze onderzoeken evalueerde we de 

huidproblemen bij mensen met een stoma. Dit onder-

zoek is in vijf verschillende ziekenhuizen in Verenigd 

Koninkrijk uitgevoerd. 80 mensen met een stoma deden 

mee aan het onderzoek (Williams et al, 2010).

De belangrijkste bevindingen laten zien dat er een 

significant verschil is tussen de perceptie van de huid-

problemen onder de stomadragers en de daadwerkelijke 

huidproblemen die zijn vastgesteld door de stomaver-

pleegkundigen. Een van de uitkomsten van dit 

onderzoek is de ontwikkeling van de stomazorgonder-

zoeksindex. Dit is een handig hulpmiddel waarmee de 

stomaverpleegkundige de conditie van de peristomale 

huid kan beoordelen.

Onderzoek naar parastomale hernia’s

Een onderzoek dat is uitgevoerd in December 2010, 

richtte zich op de problemen rond “kwaliteit van leven” 

van patiënten met een parastomale hernia. Vragenlijsten 

werden gestuurd naar 1.876 patiënten en 322 vragen-

lijsten werden terug ontvangen van stomadragers met 

de diagnose parastomale hernia. Stomadragers ervaren 

de meeste klachten op het moment dat de hernia zich 

vormde. Dan hadden zij zowel dagelijks als in de nacht 

last van lekkages. Bij het ontstaan van een parastomale 

hernia nam ook de frequentie van lekkages toe (Cowin 

C, Redmond R, 2012. Living with a parastomal hernia. 

Gastrointestinal Nursing Vol 10 Feb 2012).



onDerzoek en ontWikkeling: het SaltS aSSeSSment programma

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten speelt 

de feedback van klanten een belangrijke rol. 

Onze teams praten met stomadragers en 

-verpleegkundigen tijdens alle stadia van het 

ontwikkelproces, vanaf het eerste idee tot de 

uiteindelijke lancering van het product.

Tijdens de Salts “House of quality meeting” 

analyseren we nieuwe ideeën en bestaande 

producten uitvoerig en beoordelen we dit op 

prestatie. Dit helpt ons met het bepalen van de 

parameters zoals flexibiliteit, eigenschappen 

van de kleeflaag, capaciteit, kleur en prestatie 

van het filter.

De eerste fase van het kwalitatieve marktonder-

zoek onder de stomadragers identificeert welke 

productkenmerken zij het meest belangrijk 

vinden. Deze eigenschappen worden geordend 

in de mate van belangrijkheid en de mate waarin 

de kwaliteit van leven worden gewaarborgd.

Stomadragers spelen een cruciale rol in de ont-

wikkeling van producten. We voeren uitgebreide 

gebruikersassessments uit bij stomadragers nadat 

de producten intern zijn getest bij de werknemers 

in het laboratorium. Wanneer deze uitgebreide 

testen succesvol zijn doorlopen, is het mogelijk 

om de producten te testen bij stomadragers. De 

producten gaan niet naar de volgende fase zolang 

de gebruikersassessment nog niet positief is.

We willen er zeker van zijn dat de producten 

voldoen aan de meest veeleisende regelgeving. 

Hiervoor ontwikkelen wij eigen onderzoek en 

procedures. Ons onderzoek naar huidvriende-

lijke hydrocolloïde wordt erkend door de British 

Skin Foundation. Bovendien zijn alle producten 

dermatologisch geaccrediteerd door de Skin 

Health Alliance. 

Alleen wanneer een product succesvol uit gebruik-

ersassessments komt, wordt verder gegaan met 

de voorbereiding van (voor-) lancering. De 

productgegevens worden ingediend bij de 

regelgevende instanties voor goedkeuring.

PRATEN  
MET KLANTEN PRODUCTANALYSE GEBRUIKERSASSESSMENT PRODUCTLANCERING

KWALITATIEF  
ONDERZOEK

VOLDOEN AAN
DE REGELGEVING



UitmUnteD in elk StaDiUm

Salts hecht veel waarde aan het gebruik van 

hoogwaardige, ruwe materialen die niet irriteren 

en biocompatibel zijn. Zo is Salts er zeker van 

dat ze de hoogste standaarden in huidverzorging 

bereikt. Alle roestvrijstalen componenten zijn 

FDA-gekeurd en de kwaliteitsprocedures zijn 

ISO 13485 en ISO 9001 gekeurd.

Het is zeer belangrijk dat tijdens elk stadium van 

de productie het productieproces en de andere 

input worden gemeten en geverifieerd tegen 

bewezen productieparameters.

Het ontwikkelen van een hydrocolloïd is een 

ingewikkelde wetenschap. Tijdens het ontwikkel-

ingsproces heeft de aantal keren dat het gemixt 

en verwarmd is, effect op het absorptiever-

mogen en de capaciteit van de kleeflaag van 

het eindproduct.

Salts is expert in het op maat maken van de eigen-

schappen van de kleeflaag door het combineren 

van verschillende ruwe materialen. We willen een 

betere kleefkracht realiseren, de weerstand tegen 

erosie vergroten, de mate van vochtopname 

bepalen, het gebruiksgemak vergroten voor  

de verschillende soorten stoma’s en opvang-

materialen en de draagtijd vergroten. 

Ook de flexibiliteit van de huidplak speelt een 

zeer belangrijke rol.

Kwaliteitscontroles door het gehele proces zorgen 

ervoor dat enige afwijking in de ontwikkeling 

van het hydrocolloïd wordt geëlimineerd en de 

prestatie van de kleeflaag consistent werkt bij 

elke nieuwe productie. Ook evalueren we continu 

de huidige formules en productiemethodes om 

nieuwe en verbeterde kleeflagen te ontwikkelen.

Tijdens de laatste fase maken we gebruik van 

nauwkeurig snijd-, print- en pancacking-tech-

nieken om de hydrocolloïden te transformeren 

tot producten van goede kwaliteit binnen het 

Salts Healthcare assortiment. 

Vanuit de fabrieken in Horsham en Birmingham, 

worden deze producten naar Nederland en de 

rest van de wereld verspreid.

SELECTEREN VAN  
RUWE MATERIALEN

AFMETEN EN MIXEN  
VAN INGREDIËNTEN

HET VINDEN VAN  
DE JUISTE BALANS AFWERKINGCREËREN VAN EEN UNIEK

HYDROCOLLOÏDE
STRENGE

KWALITEITSCONTROLES



Waarom StomaDragerS hoUDen van onS hyDrocolloïD

Van SecuPlast® kneedbare pastaschijven tot de 

beschermende huidplakken van de opvangzakjes, de 

hydrocolloïden in onze producten zijn ontworpen met 

de stomadragers als uitgangspunt. We werken nauw 

samen met stomadragers om in kaart te brengen wat zij 

belangrijk vinden. Bij het ontwerpen van het hydrocolloïd 

zorgen we dat de zakjes comfortabel te dragen zijn, 

discreet zijn en veilig en gemakkelijk in gebruik.

VEILIG 

De sterke, maar toch zachte kleeflaag van ons hydro-

colloïd biedt extra veiligheid. De producten blijven 

stevig op hun plaats en zijn comfortabel te dragen. 

HUIDVRIENDELIJK 

Salts’ onderzoek naar huidvriendelijke hydrocolloïde 

wordt erkend door de British Skin Foundation. In 

aanvulling hierop heeft Salts een hydrocolloïd ont-

wikkeld dat aloë vera-extracten bevat. Dit werkt als 

bevochtigingsmiddel om de hydratatie van de huid te 

verbeteren, wat resulteert in een gezonder en veer-

krachtige peristomale huid. Tot heden zijn er bij Salts 

nog geen bevestigde meldingen bekend van allergische 

reacties op deze huidplakken. 

DUURZAAM 

De hydrocolloïde kleeflaag van de Confidence® Natural 

urostoma is krachtiger en plakt beter. Bovendien is de 

kleeflaag vriendelijk en zacht voor de huid. Het is 

ontworpen om langzamer af te breken dan traditionele 

hydrocolloïden. Dit zorgt voor een langere draagtijd 

van het opvangmateriaal voor een stomadrager met 

een urostoma.  

ABSORBEREND VERMOGEN

Het absorberend vermogen van onze hydrocolloïden 

helpt het tegengaan van lekkages van urine, ontlasting 

of van de fistel, om zo de tere huid rondom de stoma te 

beschermen. Het vermindert roodhuid, pijnlijkheid en 

irritatie van de huid. 

INNOVATIE

Salts is een leider in innovatie. Het hydrocolloïde dat 

wordt gebruikt bij Salts’ baanbrekende product 

Dermacol,® is speciaal geselecteerd om een snelle 

hechting te geven op de huid en om tegelijkertijd erg 

zacht en flexibel te zijn zonder huidirritatie te veroorzaken.



SECUPLAST® KNEEDBARE 
PASTASCHIJVEN

SecuPlast® kneedbare pastaschijven helpen met het 

vormen van een waterdichte afsluiting. Dit is een 

betrouwbare en effectieve manier om opvangzakjes  

te verzekeren tegen enige vorm van lekkage. De 

pastaschijven zijn ontworpen om sneller en over een

langere periode vocht te absorberen  

van de stoma. Ze zwellen 

op wanneer ze nat 

worden, blijven intact 

en sluiten het vocht in.

SECUPLAST®  
HYDRO

SecuPlast® Hydro fixatiestrips bieden extra veiligheid aan 

stomadragers die moeite hebben met de kleeflaag van 

het opvangmateriaal dat niet blijft plakken. De fixatie-

strips zijn dun, huidvriendelijk en zeer gemakkelijk om aan 

te brengen. Ze verlengen de kleeflaag van de huidplak.

SECUPLAST® 
HYDRO ALOE

Net zo zeker als SecuPlast® Hydro. Deze fixatiestrips zijn 

zachter op de huid, dankzij de verzachtende, vochtin-

brengende eigenschappen van aloë vera.

proDUcten met het SaltS hyDrocolloïDe

De hydrocolloïden van Salts worden voornamelijk gebruikt 

in huidplakken vanwege de klevende eigenschappen. 

Hierdoor kunnen stomadragers hun opvangzakje veilig 

hechten aan de huid, terwijl ze volledig flexibel blijven. 

Het is Salts gelukt om door de jaren heen, unieke 

hydrocolloïden te ontwikkelen met de uitstekende 

eigenschappen die nodig zijn om aan de specifieke 

vereisten van de innovatieve stomaproducten te voldoen.

FLEXIFIT® HUIDPLAKKEN

Deze unieke huidbarrières hebben 10% meer absorptie-

vermogen om ontlasting of urine op te nemen in 

vergelijking met de standaard kleeflaag van stoma-

materialen. Deze huidplakken bevatten aloë vera vanwege 

haar vochtinbrengende eigenschappen. 

DERMACOL® STOMAKRAAG 

Dermacol® is een unieke stomakraag die een lekkagevrije 

barrière rondom de basis van de stoma vormt. 

Dermacol® heeft een tweeledige doel: de kraag helpt 

voorkomen dat output in contact komt met de huid.  

Als extra bescherming absorbeert het hydrocolloïd de 

vloeistof die alsnog ontsnapt. 
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SECUPLAST®

KNEEDBARE 
PASTASCHIJF CONCURRENT

Absorptie van fysiologische zoutoplossing

BElANgRIjKSTE BEVINDINg: de SecuPlast® Kneedbare 
Pastaschijf absorbeert meer output vergeleken met een 
toonaangevende concurrent

Data op bestand bij Salts.




