
  

  

 

 

  

  
 

   
 

  

  

Een zelfzorggids voor verbandwissels 

Uw verpleegkundige koos Mextra® Superabsorbent voor uw wond 

Hoe brengt u Mextra® Superabsorbent 
aan? 
1. Was uw handen 20 seconden met zeep en 

warm water. 

2. Reinig de wond volgens het advies van uw 
verpleegkundige. 

3. Breng Mextra Superabsorbent rechtstreeks aan 
op het wondgebied met de witte zijde van het 
verband op de wond. Blauwe zijde naar boven! 

Waarop moet u letten? 

 Knip niet in het Mextra Superabsorbent verband 

 Mextra is voor eenmalig gebruik en mag dus niet 

4. Het wondkussen moet de droge omliggende 
huid overlappen. 

5. Fixeer het Mextra Superabsorbent verband 
bijvoorbeeld met een geschikte zwachtel 
of tape die u van uw verpleegkundige heeft 
gekregen. 

Wanneer moet u uw verband 
verwisselen? 

Uw verpleegkundige raadt aan om het verband 
te verwisselen: 

Neem voor verdere hulp en advies 
contact op met uw verpleegkundige: 

Als u toegang tot internet heeft, 
kan u het filmpje over het 
aanbrengen van uw verband 
bekijken via de volgende link (of 
scan de code met uw telefoon): 

opnieuw gebruikt worden. 
www.molnlycke.com/mextra-application 

Mextra Superabsorbent verband moet door professionele zorgverleners worden gebruikt en aangebracht. Indien echter geen professionele 
zorgverlener beschikbaar is, zal misschien een gezinslid of uzelf de verbandwissel moeten doen. Mölnlycke Health Care draagt geen 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het aanbrengen van het verband door deze personen. Als Mextra Superabsorbent 
dus wordt aangebracht door iemand die geen professionele zorgverlener is, neemt de gebruiker alle risico’s op zich. 
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