
Medeco B.V. Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland | Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland

Telefoon (0186) 63 44 00 | Fax (0186) 61 68 93 | info@medeco.nl | www.medeco.nl

Kliniderm® Foam
Foam wondverband
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Wilt u meer weten over Kliniderm Foam of andere Klinion-wondverzorgingsproducten?  

Bel met de gratis informatielijn van Medeco: 0800-022 82 82 (op werkdagen bereikbaar van 9.00-16.00 uur). 

Bestelnummer Maat wondverband 
(wondkussen)

Uitvoering Inhoud verpakking Inhoud overdoos ZI-nummer ZI-memocode Healh Base code

4174810 5 x 5 cm Foam 10 (10 x 1) 100 (10 x 10 x 1) 15546926 FOAMV5 FOAMV 5

4174811 10 x 10cm Foam 10 (10 x 1) 100 (10 x 10 x 1) 15546934 FOAMV1 FOAMV 10

4174812 15 x 15 cm Foam 10 (10 x 1) 100 (10 x 10 x 1) 15546950 FOAMV1 FOAMV 15

4174813 10 x 18 cm Foam 10 (10 x 1) 100 (10 x 10 x 1) 15546942 FOAMV1 FOAMV 10

4174814 20 x 20 cm Foam 10 (10 x 1) 100 (10 x 10 x 1) 15546969 FOAMV2 FOAMV 20

4174815 7,5 x 7,5 cm (4,5 x 4,5 cm) Foam Border 10 (10 x 1) 100 (10 x 10 x 1) 15546977 FOAMV7 FOAMV 7,5

4174816 10 x 10 cm (5 x 5 cm) Foam Border 10 (10 x 1) 100 (10 x 10 x 1) 15546985 FOAMV1 FOAMV 10

4174817 15 x 15 cm (10 x 10 cm) Foam Border 10 (10 x 1) 100 (10 x 10 x 1) 15546993 FOAMV1 FOAMV 15

4174820 Foam Heel 5 (5 x 1) 40 (8 x 5 x 1) 15547000 FOAMV FOAMV HEE

bestelinformatie



Kliniderm Foam wondverband
Voor een gunstig wondklimaat en snelle genezing

Kliniderm Foam is een comfortabel, sterk 

absorberend polyurethaan foamverband. 

Het wondverband verkleeft door de speciale 

foamstructuur niet aan de wond en voorkomt 

pijn en trauma tijdens het verwisselen van het 

wondverband. Door het creëren van een voch-

tig wondmilieu is er ook minder wondpijn. De 

vochtregulerende werking van het foam houdt 

het wondvocht vast en vermindert de kans 

op verweking en maceratie. De bovenzijde is 

voorzien van een speciale hoog zuurstof- en 

waterdampdoorlatende toplaag. De hoge 

waterdampdoorlatendheid (MVTR: Moisture 

Vapor Transmittion Rate) is belangrijk omdat 

dit samen met het grote absorptievermogen 

zorgt voor een maximale opnamecapaciteit. 

Een ademend wondverband dat een goede 

bescherming biedt tegen invloeden van bui-

tenaf zoals vocht, vuil en micro-organismen. 

De lichte zijde (= wondzijde) is duidelijk 

onderscheidend van de donkere bovenzijde en 

voorkomt vergissingen.

Kliniderm Foam zonder kleeflaag is het 

ideale wondverband waarbij men zelf de 

keuze voor fixatiemateriaal (hechtpleister, 

windsel of zwachtel) wil maken. Zeer geschikt 

indien de omliggende huid beschadigd of 

zeer kwetsbaar is. Kliniderm Foam zonder 

kleeflaag, kan naar de vorm van de wond of 

in speciale vormen worden geknipt (bijv. voor 

de behandeling van tenen,vingers, etc.). De 

sterke structuur van het foam voorkomt dat 

er resten of gel achterblijven in de wond. 

Dit geeft een helder zicht op de wond voor 

wondinspectie na het verwijderen van het 

wondverband.

Kliniderm Foam Border is voorzien van een 

hypoallergene kleeflaag voor een huidvrien-

delijke en zekere fixatie. Deze kleeflaag is mi-

croporeus aangebracht om te zorgen voor een 

open ademende structuur. De huid rondom 

chronische wonden is vaak teer en kan gemak-

kelijk beschadigen bij het verwijderen van een 

klevend wondverband. Deze kleeflaag is juist 

ontwikkeld om trauma tijdens het verwisselen 

te voorkomen. De zelfklevende Border-versie 

biedt een optimale bescherming in combinatie 

met een zekere en zeer huidvriendelijke 

fixatie. Het vastzetten op moeilijk te fixeren 

plaatsen wordt eenvoudiger omdat de toplaag 

elastisch is en zich gemakkelijk laat vormen 

naar de vorm van het lichaam. De wateraf-

stotende toplaag 

maakt douchen 

mogelijk.

Kliniderm Foam behoort tot de laatste generatie foamverbanden en wordt geleverd in een 

versie zonder kleefrand, met kleefrand (Border) en hieluitvoering (Heel). Het foamverband 

is één van de meest gebruikte speciale wondbedekkers. Ze voelen comfortabel aan voor de 

patiënt, absorberen veel wondvocht zonder doorlekproblemen en kunnen enkele dagen op 

de wond blijven. Ze creëren tevens een gunstig klimaat voor snelle genezing.

Kliniderm Foam:

sterk absorberend ✓
voorkomt maceratie ✓
verkleeft niet aan de wond ✓
huidvriendelijke microporeuze  ✓
kleeflaag 

voorkomt trauma en pijn ✓
tot 7 dagen op de wond ✓
geschikt voor combinatietherapie ✓

Kliniderm Foam Heel is speciaal ontwikkeld 

voor de preventie en behandeling van 

decubituswonden op de hiel. Het is zacht en 

comfortabel en is gemakkelijk aan te brengen. 

De vorm kan desgewenst bijgeknipt worden. 

De Kliniderm Foam Heel is met een windsel 

(bijv. Klinifix Cohesive) goed op de hiel te 

fixeren.

Groot absorptievermogen
Kliniderm Foam absorbeert veel wondvocht door directe opname in het foam en door 

de speciale toplaag met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid, die het overtollige 

wondvocht doorgeeft. Daarmee wordt maceratie voorkomen.

Voorkomt trauma 
De Kliniderm Foam Border is voorzien van een hypoallergene kleeflaag voor een 

huidvriendelijke en zekere fixatie op de huid rondom de wond. Deze speciale laag is 

ontwikkeld om trauma en pijn tijdens het verwisselen te voorkomen. 

Indicatie/applicatie
Kliniderm Foam wordt gebruikt bij de behandeling van acute en chronische wonden die 

matig tot veel wondvocht afgeven, zoals bijv. Ulcus Cruris, Decubitus, post-operatieve 

wonden, traumatische wonden en brandwonden. 

Langdurig gebruik en bacteriën
Kliniderm Foam houdt een vochtig wondmilieu in stand, dat de wondgenezing 

stimuleert. Het wondverband kan tot max. 7 dagen op de wond blijven. Door opname 

van wondvocht worden tevens bacteriën in het wondverband ingesloten. Let op dat een 

gecontamineerde wond geen infectie wordt. 

Combinatietherapie
Voorkom dat een gecontamineerde wond een infectie wordt door Kliniderm Foam 

(Border) een actieve werking te geven. Kliniderm Foam is zeer goed in combinatie te 

gebruiken met Mesitran Soft wondgel. Deze combinatie zorgt ervoor dat:

schadelijke bacteriën die de wondgenezing belemmeren, worden gedood•	

de onaangename geur (bij infectie) wordt geneutraliseerd•	

de celgroei (fibroblasten en keratinocyten) wordt gestimuleerd•	

de kans op littekenvorming wordt gereduceerd.•	

Gemakkelijk te fixeren
Gebruik voor het fixeren van het niet klevende foamverband: Kliniderm Film Xtrata 

wondfolie, Kliniplast EasyFix (geperforeerde fixatiepleister) of Klinifix Cohesive (niet 

verschuivend fixatiewindsel). Het foamverband is uitstekend in te zetten bij de behan-

deling van het ulcus in combinatie met Ambulante Compressie Therapie (A.C.T.).

Vergelijk 5 gerenommeerde foamverbanden

Wondvocht
absorberen

Even goed als andere foams Minder goed dan andere foams

Maceratie
voorkomen

Langer gebruik Draagcomfort Eenvoud van
verwijderen

Geen huidreactie
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Beter dan andere foams

Uit vergelijkend onderzoek blijkt Kliniderm Foam meer dan 96% beter/vergelijkbaar te scoren op de 

belangrijkste eigenschappen ten opzichte van andere foamverbanden.

Productinformatie


