Vacutex ™
Wondverband met sterke capillaire werking.
Ontworpen voor patiënten.. op maat “geknipt” door professionals.
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Vacutex™
Vacutex™ is een wondverband met een sterke capillaire
werking. Vacutex™ is te gebruiken bij moeilijk genezende
wonden met matig tot veel vondvocht en gemiddeld tot
veel debris.

Het werkingsmechanisme van een wondverband met capillaire werking:
Wondverbanden met een capillaire werking zijn vooral nuttig bij gemiddeld tot sterk exsuderende wonden, waarbij het
debris dik en vettig kan zijn. Bij deze wonden is het belangrijk dat u overtollig wondvocht uit de wond verwijderd en dat
tegelijkertijd de juiste vochtigheidsgraad voor het genezingsproces behouden blijft.
Wonden zijn vaak lastig te behandelen, omdat zij onregelmatige vormen hebben, zich bevinden op moeilijk te behandelen
plekken op het lichaam, of diep en ondermijnd zijn. VACUTEX™ is een perfecte combinatie van een wondverband met
zowel een sterke capillaire werking als ook de mogelijkheid tot drainage van de wond.
De capillaire werking componenten van VACUTEX™ zijn:
1. Absorberen:
Wondvocht wordt geabsorbeerd uit het wondbed door
VACUTEX™. Voor diepe of ondermijnde wonden kan een
VACUTEX™ drainagestrook of meerdere lagen VACUTEX™
wondverband gebruikt worden om het wondvocht uit de
wond te absorberen. VACUTEX™ verwijdert wondvocht
uit de wond door middel van een sterke capillaire 		
werking.
Vacutex absorbeert alleen als de capillaire kanalen in
contact komen met wondvocht.

2. Drainage:
Door middel van horizontale drainage wordt het 		
geabsorbeerde wondvocht vanuit de eerste laag 		
verspreid in de centrale (middelste) laag van het 		
VACUTEX™ wondverband, waarbij de wondcontactlaag van VACUTEX™ op de wond niet plakkend en 		
bijna droog blijft. Op deze manier zal het wondvocht
de wondranden niet verweken.

3. Drainage en verwijdering:
Als de centrale (middelste) laag van het VACUTEX™
wondverband verzadigd raakt, wordt het overtollige
wondvocht verplaatst naar de derde laag van het 		
VACUTEX™ wondverband. Vanuit deze laag kan het
wondvocht worden geabsorbeerd door een secundair
wondverband.

Kenmerken

Indicaties

Snelle absorptie van wondvocht.

Huidzweren/ulcera (waaronder beenzweren,
zweren t.g.v. druk en andere laesies met afscheiding)
Diabetische ulcera (zweren)

Sluit bacteriën samen met het wondvocht op, in de
centrale laag van het verband.
Door de capillaire werking levert het een bijdrage aan
wond debridement en helpt het wond en peri-wondvocht
te verwijderen.

Abdominale wonden

Bevordering van granulatieweefsel door de capillaire
werking.

Decubitus

Voorkomen van maceratie van de wondranden en de
omliggende huid omdat laag 1 van het wondverband
droog blijft.

Geïnfecteerde wonden
Oppervlakkige wonden
Snijwonden
Donorplaatsen
Tweedegraads brandwonden

De drainage component van VACUTEX™:

A.

VACUTEX™ kan geknipt worden in drainage repen
of kleinere, gestapelde stukken afgestemd op de 		
wondgrootte en geplaatst worden in de wond zonder
dat VACUTEX™ vezels of stukjes wondverband achter
zal laten.

B.

Het wondvocht uit de wond wordt naar de centrale
(middelste) laag van het VACUTEX™ wondverband
gezogen.

C.

Wondvocht wordt uit de wond gezogen en verticaal
verplaatst naar het VACUTEX™ wondverband.

D.

De VACUTEX™ wondverband laag die in contact staat
met het wondbed blijft zo goed als droog, terwijl het
wondvocht zich verticaal verplaatst (drainage) in de
centrale (middelste) laag, waar het kan worden 		
verzameld (‘’gemanaged’’) vanuit de wond.

D.

A.

3; Derde (buitenste) laag van het
VACUTEX™ wondverband blijft droog
totdat de centrale (middelste) laag van
het VACUTEX™ verband verzadigd is.

2B; Wondvocht draineert zijdelings in
de centrale laag van het VACUTEX™
wondverband totdat deze verzadigd is.

2A; Blokkeert en herverdeelt
wondvocht in de centrale
(middelste) VACUTEX™ laag.

C.

B.

1A; Sterke capillaire
werking van VACUTEX™
zuigt interstitieel vocht
uit het wondbed.
1B; De wondcontactlaag van VACUTEX™
vermijdt verspreiding van het wondvocht
in de wond en gaat maceratie van de
wondranden tegen.

Geproduceerd door PROTEX Healthcare Ltd.

VACUTEX™ is verkrijgbaar in diverse afmetingen, geschikt
voor de meeste wonden.
Z-Index

Artikelnummer

Omschrijving

Inhoud

Eenheid

Bestel-eenheid

16549864

VAC005005

wondverband met capillaire werking 5x5 cm

10 stuks

1 doos

1 doos

16549872

VAC010010

wondverband met capillaire werking 10x10 cm

10 stuks

1 doos

1 doos

16549880

VAC010015

wondverband met capillaire werking 10x15 cm

10 stuks

1 doos

1 doos

16549899

VAC010020

Wondverband met capillaire werking 10x20cm

10 stuks

1 doos

1 doos

16568958

VAC001040

Drainverband met capillaire werking 1x40cm

10 stuks

1 doos

1 doos

QRS is een groothandel in medische hulpmiddelen. De initiatiefnemers en de medewerkers van QRS hebben een medische
achtergrond of zijn al jarenlang actief in de medische branche. Daardoor weten we wat er in gezondheidsinstellingen
speelt en zijn we goed in staat om met onze klanten mee te denken. Onze klanten zijn werkzaam in ziekenhuizen,
privéklinieken, ambulancediensten en overige zorginstellingen.

De 4 belangrijkste pijlers in onze werkwijze:
Innovatief

Partners

Continu zijn wij in binnen- en buitenland op zoek naar
nieuwe innovatieve oplossingen die onze klanten in
staat stellen om hun dienstverlening aan patiënten te
verbeteren.

In de samenwerking met de klant gaan we voor het
meest optimale resultaat voor de klant. We geven advies,
maken business cases en helpen klanten om hun doelen
te bereiken. Het is niet voor niets dat we met veel klanten
al langer dan 20 jaar een relatie hebben.

Compleet
Ons assortiment is zeer compleet en passen wij
voortdurend aan op de wensen van onze klanten.
Door de bundeling van krachten van onze 5 Medical
Solutions bieden wij een zeer volledig pakket aan
producten en diensten. Dat maakt ons een unieke
speler in de markt.

Ondernemend
In alles wat we doen zijn we op zoek naar win-win
situaties, voor onze klanten en voor onze leveranciers.
We brengen partijen bij elkaar en gaan samen op zoek
naar oplossingen.
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