
 

 

 
 
 
 

Flaminal® Hydro 
Flaminal® Hydro is aangewezen bij weinig tot matig exsuderende wonden 

 

Eigenschappen 

Flaminal® Hydro is een nieuwe klasse wondhelingsproducten, Enzym Alginogel®, samengesteld uit 
een antibacterieel enzymsysteem dat in gehydrateerde alginaten is ingebed.   Flaminal® Hydro 
bevordert het herstel van een wond op verschillende manieren: 

1. Flaminal® Hydro houdt de wond zuiver 
2. Flaminal® Hydro houdt de wond vochtig 
3. Flaminal® Hydro biedt een antimicrobiële bescherming 
4. Flaminal® Hydro is veilig voor de huid en het wondweefsel 
5. Flaminal® Hydro vermindert wondgeur veroorzaakt door bacteriën 
6. Flaminal® Hydro helpt om overmatige protease activiteit te verminderen (protease = enzym dat 

proteïnen afbreekt) 
7. Flaminal® Hydro vermindert het aantal bacteriën vrijgekomen uit een biofilm 
8. Flaminal® Hydro beschermt de wondrand 
Dit zijn de voornaamste eigenschappen om een wond snel te doen genezen. 

Flaminal® Hydro is aangewezen bij weinig tot matig exsuderende wonden zoals: 
• beenulcera  
• diabetische ulcera 
• 2de graads brandwonden (diep, oppervlakkig)  
• wonden ten gevolge van radiotherapie 
• oncologische wonden 
• complexe schaafwonden 
• wonden ten gevolge van dermatochirurgie 

 

Gebruiksaanwijzing 

Het aanbrengen of opnieuw aanbrengen van Flaminal® Hydro op een wond is gemakkelijk en    
pijnloos.  Ga als volgt tewerk: 

1. Eerst de wond reinigen en spoelen  
2. Voorzichtig droogdeppen 
3. Het volledige wondbed bedekken met een voldoende dikke laag (bijv. 4-5 mm) Flaminal® Hydro 
4. Bedek Flaminal® Hydro met een niet inklevend verband 

 

 



 

 

Goed om te weten 

• De keuze voor Flaminal® Hydro maakt u op basis van de hoeveelheid exsudaat. 
• De wond kan in de beginfase van de behandeling groter worden t.g.v. het debridement. 
• Bij gebruik van Flaminal® Hydro kunnen droge, witte alginaatschilfertjes verschijnen op de 

wondrand. Deze hoeft u niet te verwijderen. 
• Het verband met Flaminal® Hydro kan ter plaatse blijven zolang de gelstructuur intact is 

(1 à 4 dagen, afhankelijk van de mate van exsudaat). 
• Aangezien alginaten natuurlijke producten zijn, kan de kleur lichtjes veranderen.  De 

kleurverandering heeft geen invloed op de kwaliteit van Flaminal® Hydro. 
 

Voorzorgen 

Bij bepaalde wonden kan een aanvullende behandeling gewenst zijn.  Raadpleeg een arts of 
wondspecialist. 
Flaminal® Hydro kan bij geïnfecteerde wonden worden gebruikt onder medisch toezicht. 
Alginaten hebben een weeë geur die geen invloed heeft op de wondheling.  Indien de geur echter 
plots meer uitgesproken wordt, raadpleeg een arts of wondspecialist. 
Flaminal® Hydro mag niet worden gebruikt bij patiënten met een gekende allergie voor één van de 
bestanddelen (zie “Samenstelling”). 
Flaminal® Hydro mag niet op de oogleden of in de ogen worden aangebracht.  Indien dit toch 
gebeurt, dient u de ogen goed te spoelen met stromend water.  Raadpleeg een arts. 
 

Bewaaradvies 

Bewaren op kamertemperatuur (niet meer dan 25°C) op een droge plaats in de originele verpakking.  
De vervaldatum (USE BY) jaar/maand is de eerste dag van de aangegeven maand en jaar. 
Onmiddellijk na gebruik, de tube of pot goed afsluiten. 
Eens geopend en indien telkens goed afgesloten, kan een tube Flaminal® Hydro bewaard en gebruikt 
worden tot de vervaldatum op de tube en doos.  Een pot Flaminal® Hydro 500g kan niet langer 
worden gebruikt dan één week na de eerste opening. 
We bevelen bovendien aan dat een verpakking Flaminal® Hydro wordt gebruikt bij één enkele 
patiënt. 
 

Samenstelling 

Alginate  (total alginate content 3.5% (g/g)); macrogol; hydroxypropylcellulose; enzyme system 
(glucose oxidase, lactoperoxidase, glucose, guaiacol); potassium sorbate; potassium iodide; buffer; 
purified water Ph.Eur 
 

Verpakkingsvormen / Z-indexnummers / Artikelnummers 

• 25g/ Z-indexnr. 15785882/ art.nr. 1031-1 
• 40g/ Z-indexnr. 15785904/ art.nr. 1032-1 
• 500g/ Z-indexnr. 15633934/ art.nr. 1010-7      

  
Flaminal® Hydro is een medisch hulpmiddel. 
Flamigel® Hydro staat in de Z-Index. 
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