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Aluderm                                 

Aluderm is een ideaal verband voor gebruik in de urgentiegeneeskunde. Het bestaat uit verschillende lagen. Het verband is de 
ideale oplossing voor alle wonden, gaande van brandwonden tot schaafwonden en snijwonden. Het verband bevordert bovendien 
ook de wondrust, de epithelisatie en is bovendien hypoallergeen. 

Aluderm is een extreem zacht verband dat bestaat uit 3 lagen:  

• Een aluminium laag, uiterst zacht voor de wonde, en bovendien ook niet-klevend.  

• Een middelste laag met een absorptiecapaciteit van 1400g/m2 en BACTEKILLER.  

• De buitenste laag is een elastische beschermende laag, bestaande uit hydrofoob polypropyleen.  

Snelverband Aluderm Kompres Aluderm Verbanddoeken 
Aluderm 

Speciale verbanden 
Aluderm 

    
Snel afdekken van 
wonden, vooral voor het 
doorverwijzen naar 
gespecialiseerde zorg. 

Ideaal verband voor het 
afdekken van verschillende 
wonden na wondzorg. 

Verband voor het afdekken 
van verschillende grotere 
wondoppervlakten. 

Speciaal verband voor 
bijvoorbeeld vingers, 
oogkompressen, 
aangezichtsmasker,… 

Dermacare 

De verbandlijn Dermacare is gemaakt uit een viscose vlies. Deze verbanden hebben een erg hoge absorptiecapaciteit van 
2000g/m².  Dermacare kompressen hebben een erg glad oppervlak waardoor ze niet verkleven met de wonde. Door hun 
mogelijkheid tot natuurlijk ademen van de huid en hun hypoallergene eigenschappen is dit een zeer patiënt- en huidvriendelijk 
verband. Bovendien is het verband vrij van bleekmiddelen en andere chemische stoffen. 

Snelverband Dermacare Kompres Dermacare Verbanddoeken 
Dermacare 

Dermotekt 

    
Snel afdekken van matig 
bloedende wonden, vooral 
voor het doorverwijzen 
naar gespecialiseerde 
zorg. 

Ideaal verband voor het 
afdekken van matig 
bloedende wonden na 
wondzorg. 

Verband voor het afdekken 
van verschillende grotere 
matig tot sterk bloedende 
wonden / 
wondoppervlakten. 

Kompressen voor het 
steriel reinigen van 
verwondingen. 

Dermotekt  

De verbandlijn Dermotekt is gemaakt uit een polyester vlies. Deze verbanden hebben een absorptiecapaciteit van 1000g/m
2
.  

Dermotekt verband heeft een erg glad oppervlak waardoor het niet verkleeft met de wonde.   
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Wondzorg met Söhngen verbandmiddelen 
 

1. Controleer uw eigen veiligheid (trek eventueel veiligheidskledij aan) 
2. Trek handschoenen aan 
3. Controleer de algemene toestand van de patiënt 

• Bewustzijn 

• Ademhaling 

• Circulatie 
4. Verwittig indien nodig de hulpdiensten/gespecialiseerde hulp 
5. Verleen de nodige zorgen 

 

Schaafwonde/snijwonde 
1. Reinig de wonde zorgvuldig door ze te spoelen onder stromend water. 
2. Gebruik ontsmettingstof indien gevaar op besmetting (Octenisept) 
3. Dek de wonde steriel af. Opteer hier voor 

a. Bij matig bloedende wonden die doorverwezen worden naar een arts:  Dermacare snelverband 
b. Bij licht bloedende wonden die doorverwezen worden naar een arts:  Aluderm snelverband 
c. Bij matig bloedende wonden die niet doorverwezen worden naar een arts: Dermacare kompres 
d. Bij licht bloedende wonden die niet doorverwezen worden naar een arts: Aluderm kompres 

Sterk bloedende wonde  
1. Dek de wonde steriel af 
2. Geef lokale druk met een drukverband 
3. Breng het lidmaat in hoogstand. 
4. Verwittig de hulpdiensten 

 

 

Kleine verwondingen 
1. Reinig de wonde zorgvuldig door ze te spoelen onder stromend water. 
2. Gebruik ontsmettingstof indien gevaar op besmetting (Octenisept) 
3. Dek de wonde steriel af. Opteer hier voor Aluplast wondpleister 

a. Voor een vingertop 
b. Voor een vingergewricht 
c. Voor alle andere kleine wonden 

Brandwonde 
1. Koel de brandwonde af onder stromend water (gedurende minstens 15 minuten) 
2. Dek de brandwonde steriel af met Aluderm 

a. Gebruik hiervoor de Aluderm verbanddoeken 
b. Gebruik hiervoor eventueel de speciale Aluderm toepassingen als aangezichtsmasker, kap,… 

3. Verwijs de patiënt door voor gespecialiseerde hulp/verwittig de hulpdiensten. 

Breuk/verstuiking/kneuzing,… 
1. Immobiliseer het getroffen lidmaat 
2. Pas koude therapie toe (in de vorm van spray of een ijspak) 
3. Breng een steunend verband of spalk aan. 
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