
Steriel schuimverband 
met PHMB
Een polyurethaan schuimverband, bedekt met 
een zachte, soepel elastische en semi-permeabele 
polyurethaan (PU) filmlaag. Bevat 0.5% PHMB 
(polyhexamethyleen biguanide) en 0.1% B-panthenol. 
PMHB wordt niet afgegeven aan de wond en heeft 
een lage toxiciteit. Binnen 1 tot 7 dagen effectief tegen 
breed spectrum aan bacteriën. In de meer dan 60 jaar 
dat PHMB toegepast wordt is nooit bewijs geleverd 
voor de ontwikkeling van resistentie. 

Kenmerken en voordelen
•  Polyurethaan, steriel schuimverband (non-border)
•  Bedekt met semi-permeabele polyurethaan (PU) filmlaag
•  Bevat 0.5% PHMB (polyhexamethyleen biguanide) en 0.1% B-panthenol
•  Snelle absorptie van wondexsudaat dankzij de open, hydrofiele structuur van het schuimverband
• Creëert een vochtige wondomgeving die de wondgenezing stimuleert
• PHMB zorgt voor de microbiologische regulering in de wondbedekker
• Dood een breed spectrum aan bacteriën
• B-panthenol verbetert de hydratatie van de huid

Indicaties
•  Voor matig/sterk vocht afgevende, chronische en acute, (niet-) geïnfecteerde wonden
• Voor chronische complexe wonden 
• Bij decubitus en diabetische voetwonden
• Arterieel ulcus cruris
• Veneus ulcus cruris
•  Ook in te zetten onder drukverband
• Bij 1e en 2e graads brandwonden
•  Kritieke kolonisatie en geïnfecteerde wonden  

(alleen onder medisch toezicht)  

Meer informatie 
Wilt u meer weten over het gebruik van de Klinion producten of 

een deskundig advies? Kijk dan op www.mediqmedeco.nl  

of www.klinion.nl voor meer informatie. Of neem contact op met 

onze afdeling Customer Service (0186) 63 44 00, bereikbaar op

maandag t/m donderdag van 08.15 - 17.30 uur en op vrijdag 

van 08.15 - 17.00 uur Wij zijn er voor u!

Alexander Flemingstraat 2,  3261 MA  Oud-Beijerland
T. 0186 63 44 00  www.mediqmedeco.nl          COMMITTED TO YOUR CARE

kliniderm® foam phmb

voor elke wond een oplossing

ZI NR. REF.NR. MAAT VERPAKKING OVERDOOS

16543955 40515810 5X5 CM 10 160

16543963 40515811 10X10 CM 10 50

16543971 40515812 10X20CM 10 90

16544005 40515813 15X15 CM 10 120

16544013 40515814 20X20 CM 10 60


