
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Productleidraad voor 
management van decubitus 
Wij bieden veelzijdige producten die gebruikt kunnen worden voor zowel preventie als behandeling van diverse 
wonden. Samen kunnen wij een gestroomlijnd protocol voor decubitusmanagement uittekenen en toepassen 
op basis van een kleiner aantal producten. Het is gemakkelijk te volgen en kan u kosten doen besparen door de 
variatie in producten te beperken. 

HEEFT UW PATIËNT 
EEN DOORLIGWOND? 

OPPERVLAKKIG DIEP 

Is de wond oppervlakkig of diep? 

Regelmatige 
beoordeling 

Is het een risicopatiënt? 

Exufiber® 

gelvormend 
vezelverband 

Verbanden voor preventie en behandeling 

Mepilex® 

Border 
Sacrum 

Mepilex® 

Border Heel 
Mepilex® 

Border Flex 
voor andere 
benige 
uitsteeksels 

Opties voor ontlasting 

Mölnlycke® 

Z-flo™ 

met vloeistof 
gevuld 
positioneer-
kussen 

Mölnlycke® 

Tortoise™ 

draai- en 
positioneer-
systeem 

+ 

Mölnlycke® 

Z-flex® 

hielbescher-
mer 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

  

 

 

Online programma’s 
en tools 
Connect2Know® bevordert de prestaties in de gezondheidszorg door 
professionals bij te scholen via: 

• Centers of Excellence 
• Gratis erkende bijscholingen 
• Tools voor implementatie en 
   kwaliteitsverbetering 
• Evidence-based resources 
• Webinars door experten 
• Productopleiding 
   en compliance 

Raadpleeg Connect2Know op 
www.connect2know.com/post-acute 
of via uw HealthStream® 

Learning Center 
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Doorligwonden zijn pijnlijk 

Hiermee verlicht u ze 

Van bewezen preventie tot effciënte behandeling, 
een alomvattende oplossing voor uw decubitusbehoeften 



 
 

 

 

 
  

  

 

 
 

 

De druk op een hoogwaardige zorgverlening 
neemt van alle kanten toe 

Of u het nu vanuit klinisch of fnancieel oogpunt bekijkt, de vaststelling is 
dezelfde: doorligwonden zijn een groeiend probleem met een impact op vrijwel 
alle aspecten van het gezondheidssysteem. 

Decubitus en doorligwonden die men in het ziekenhuis oploopt, bezorgen de patiënt veel last en de behandeling 
ervan wordt almaar duurder.1 

overlijden jaarlijks aan 
complicaties1 

jaarlijkse kosten voor 
behandeling van decubitus 
in de VS. 70.000$ voor één 
instelling2 

patiënten op spoed-
diensten in de VS lijden 
aan decubitus1 

2,5M 60.000 $26,8B
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Voorts wordt er gesnoeid in de budgetten voor wondzorgmateriaal, wat het management van ziekenhuis 
verworven decubitus nog moeilijker maakt. De druk om kwaliteitsproducten in te ruilen voor goedkoper 
materiaal kan een gevaar vormen voor de patiëntenzorg. 
Mölnlycke® kan u tijd en geld doen besparen met de preventie van decubitus en de efficiënte behandeling 
van bestaande doorligwonden.  

Het Mölnlycke® 

behandelprogramma 
van decubitus 

Mölnlycke biedt een programma 
van beproefde producten en 
ondersteuning van het klinische 
team, dat een positieve impact 
kan hebben op de preventie en 
behandeling van decubitus. 

Een waaier van producten die vooral zijn ontwikkeld 
vanuit het oogpunt van innovatie, bewezen klinische 
uitmuntendheid en rendabiliteit, zoals: 
• Mepilex® Border Sacrum verband dat in één RCT 
   de ontwikkeling van decubitus met
   88% verminderde.3 

• Mepilex® Border Flex verband kan langer worden 
gedragen en vergt minder verbandwissels, 
waardoor in één onderzoek de kosten per patiënt 
74% lager waren.4 

• Exufber® gelvormend vezelverband sluit tot 23% 
meer geabsorbeerd exsudaat in dan Aquacel® 

Extra, wat het risico op lekken en maceratie 
verkleint.10, 11-13 

Professioneel vormingsprogramma dat inzichten 
verschaft en de opleidingen verstrekt die nodig 
kunnen zijn om aan te zetten tot verandering en 
de patiëntenresultaten binnen uw instelling voor 
gezondheidszorg te verbeteren 
Gestroomlijnde protocollen die eenvoudig toe 
te passen zijn, vermits ze opgebouwd zijn rond 
een aantal producten die veelzijdig genoeg zijn 
om gebruikt te worden voor zowel preventie als 
behandeling van diverse wonden 

https://verkleint.10


 

 

Van bewezen preventie tot doeltreffende 
behandeling, een alomvattende oplossing 
voor uw decubitusbehoeften 

Mepilex® Border Sacrum en Mepilex® Border Heel 
Met gedeponeerde Deep Defense® technologie 

Verergering vermeden bij 

90,6% 

van DTI’s6 

De gedeponeerde Deep Defense® technologie biedt optimale 
bescherming tegen schuifkracht in combinatie met andere externe 
factoren, terwijl ze de beschermende eigenschappen van het verband 
na verloop van tijd in stand houdt. Dit helpt niet alleen om decubitus te 
voorkomen, maar belet ook dat bestaande doorligwonden verergeren. 

• In een recente Amerikaanse RCT bleek dat de incidentie van de ontwikkeling 
van sacrale doorligwonden met wel 88% afnam3 

• Besparing van 77 USD op de behandelingskosten per patiënt in een cohort 
van 1,03 miljoen patiënten7 

• Bij 90,6% van de verdachte DTI’s kon verergering worden voorkomen in een 
Amerikaans onderzoek met Mepilex Border Sacrum en Heel verbanden6 

88% $77 
afname van ontwikkeling van besparing op 
decubitus in een recente RCT3 behandelingskosten 

per patiënt2 

Mepilex® Border Flex 
Met gedeponeerde Flex Technologie 

Onze gedeponeerde Flex technologie vormt zich op unieke wijze naar 
het lichaam, waardoor ze zich kan aanpassen aan de contouren en 
bewegingen van de patiënt.8 Door het slimme exsudaatmanagement kan 
u het verband gerust langer op zijn plaats laten en toch de wonde in een 
optimaal milieu verder laten genezen20-22, wat de behandelingskosten 
doet dalen.4 In andere zones met een risico op decubitus beschermt 
Mepilex® Border Flex de weefsels tegen vervorming en helpt zo decubitus 
voorkomen.9 

• In een Amerikaans onderzoek daalde het gebruik van verbanden met 78%, wat 
leidde tot een kostenbesparing van 74%4 in vergelijking met het voorgeschreven 
verband Optifoam® Gentle Border SA 

• Recente computermodellen hebben getoond dat Mepilex Border Flex de hoge druk 
op de zachte weefsels boven de darmbeenkam met wel 80%* kan verminderen9 

*Vergeleken met het helemaal niet gebruiken van verband. 

80% 74,2% 78% 

afname van hoge druk op de kosten- minder 
darmbeenkam tijdens buikligging9 besparingen4 

verbandwissels4 
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Exufber® 

Met Hydrolock® technologie 

Exufber® heeft een uitstekende* retentie die 
het risico op lekkage en maceratie vermindert, zelfs onder 
compressie. Het verband behoudt ook zijn structurele integriteit 
als het nat is, om het proper en gemakkelijk in één stuk te kunnen 
verwijderen.12-14 

• Sluit tot 23% meer geabsorbeerd exsudaat in dan Aquacel® Extra™ om het risico 
     op lekkage en maceratie te verkleinen10, 11-13 

• Hydrolock® technologie betekent ook dat Exufber intact blijft als het nat is, zonder dat het 
verder versterkt moet worden. Het kan gemakkelijk in één stuk worden verwijderd tijdens 
verbandwissels12-14 

*Bij vergelijking van de resultaten van laboproeven voor retentie onder druk met Aquacel®, Aquacel® Extra™, Durafber® en Urgoclean® verbanden. 

TO
T 23% 98% 98% 
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meer geabsorbeerd van de onderzoekers vonden van hen meldden dat het voor              
exsudaat in dan dat Exufber ‘eenvoudig’ de patiënt ‘comfortabel’ 
Aquacel® Extra™11 of ‘heel eenvoudig’ te of ‘heel comfortabel’ aanvoelt10 

verwijderen was in één stuk10 

Preventieprotocol 

Mepilex® Border Mepilex® Border Mepilex® Border Mölnlycke® Tortoise™ 

Flex Sacrum Heel Draai- en positioneersysteem 

Rotatie, 
positionering 
en offloading 

Primaire verbanden 

Er ontwikkelt zich 
een drukletsel Bijkomende services 

Secundaire verbanden 

Mölnlycke® 

decubitus 
portfolio 

Exufiber® Exufiber® Ag+ 

Wondbedpreparatie 
en activatie 

Granulox® 

Topische 
behandeling 

Mölnlycke® Z-Flo™ 

met vloeistof gevulde positioneerkussen 

Mölnlycke® Z-flex™ 

Mölnlycke® Tortoise™ 

Draai- en positioneersysteem 

met vloeistof gevulde hielbeschermer Mepilex® Border Mepilex® Border Mepilex® Border 
Flex Sacrum Heel 


