DECIFERA

De slimste
keuze bij
complexe
wonden

Wondzorg
van Decifera
Decifera biedt u een overzichtelijk assortiment
aan kwalitatief hoogwaardige wondzorgproducten voor complexe wonden.
Een duidelijk assortiment waaruit eenvoudig
de juiste keuze gemaakt kan worden.
Dat brengt eenvoud in complexe wondzorg.
Het levert betrouwbare zorg op, die ook nog
eens heel betaalbaar is.
Daarom: Decifera, de slimste keuze bij
complexe wonden.

Decifera Alginate Dressing
Een sterk absorberend wondverband
dat bestaat uit calciumalginaat
met carboxymethylcellulose (CMC).
U kunt het gebruiken voor de
behandeling van matig tot sterk
exsuderende wonden.
Bij contact met wondexsudaat ontstaat er een
vormvaste gel. Dit zorgt voor een optimaal
vochtig wondmilieu en bevordert zo de wondgenezing. Door de opname van wondexsudaat
en debris heeft het verband een reinigend effect.
Decifera Alginate behoudt voldoende structuur
waardoor het gemakkelijk en pijnvrij uit
de wond te verwijderen is. Het laat geen
restanten achter. Daarnaast biedt het een hoog
draagcomfort aan de patiënt. U kunt het ook
gebruiken bij geïnfecteerde wonden.

Uw voordelen

Decifera Hydrogel
Deze transparante hydrogel draagt bij

Decifera:

aan een vochtig wondmilieu dankzij

• biedt u voor elke fase van de wondgenezing

de samenstelling van water en

een oplossing.
• bevordert een optimale wondgenezing door
het creëren van een vochtig wondmilieu.
• is huidvriendelijk en biedt daardoor een
hoog draagcomfort voor de gebruiker.

bindmiddelen. Zelfs als u het aanbrengt
op een te droge wond. Als u de
hydrogel aanbrengt op necrotisch
weefsel wordt een autolytisch
debridement gestimuleerd.

• draagt bij aan het betaalbaar houden van de zorg
door een goede prijs/kwaliteit verhouding en

Door de bindmiddelen kan de gel kleine hoeveel-

doordat het verkrijgbaar is in kleine verpakkings-

heden wondexsudaat absorberen en door de

eenheden. Dit zorgt voor minder verspilling.

compacte structuur, blijft de gel goed in de wond
zitten. Hierdoor heeft de gel een effectieve werking
en bevordert het een optimaal genezingsproces.

Decifera Silicone Sheet

Decifera Foam Silicone

Een siliconen wondcontactlaag met

Een niet verklevend, sterk

een zachte, huidvriendelijke en

absorberend schuimverband

poreuze structuur. U kunt dit

met een siliconen wond-

verband gebruiken bij licht tot

contactlaag en PU film

sterk exsuderende wonden.

op de achterzijde. U kunt

Het is eenvoudig in gebruik

het gebruiken voor de

door de enkelzijdige kleeflaag.

behandeling van licht tot
matig exsuderende wonden.

Door de poreuze structuur kan
wondexsudaat optimaal worden opgenomen in het

Decifera Foam Silicone draagt bij aan een

secundaire wondverband. Dit vermindert de kans op

vochtig wondmilieu en bevordert zo een

maceratie van de wondranden.

optimaal wondgenezingsproces. Het neemt
overtollig wondexsudaat op in de kern van de

De siliconen wondcontactlaag voorkomt verkleving

sterk absorberende polyurethaan schuimlaag.

van het verband aan het wondbed. Nieuw gevormd

Een deel van het wondexsudaat verdampt door

weefsel wordt zo beschermd. En uw patiënt heeft

de polyurethane filmlaag op de achterzijde.

geen pijn als u het verband verwisselt.

Dit vergroot de opnamecapaciteit van het
verband waardoor verbandwisselingen tot een
minimum worden beperkt.

Decifera Foam

De siliconen wondcontactlaag aan de wondzijde

Een niet verklevend, sterk absor-

van het verband voorkomt verkleving van het

berend schuimverband. U kunt

verband aan het wondbed. Nieuw gevormd

het inzetten bij matig tot sterk

weefsel wordt zo beschermd. En uw patiënt

exsuderende wonden. Door

heeft geen pijn als u het verband verwisselt.

de poreuze structuur kan het
verband optimaal

Voor de moeilijk te fixeren wondgebieden kunt u

wondexsudaat opnemen.

gebruikmaken van de Decifera Foam Silicone met
border. Deze is in verschillende maten verkrijgbaar.

De PU filmlaag op de achterzijde van het
verband, zorgt voor een ademend effect.
Het voorkomt het indringen van bacteriën en
huidirritatie. Daardoor biedt Decifera Foam een
hoog draagcomfort voor de patiënt. Doordat
het verband overtollig wondexsudaat opneemt,
draagt het ook bij aan een vochtig wondmilieu.

Assortimentsoverzicht
afmeting

REF nr

Z-Index

DECIFERA Alginate Dressing

Wie is Van Heek Medical?
Van Heek Medical is uw deskundige partner in
kwalitatief hoogwaardige producten voor wond-,

5 x 5 cm

SW0001

16397894

10 x 10 cm

SW0003

16397908

2 x 30 cm

SW0013

16397916

DECIFERA Hydrogel

continentie-, diabetes- en acute (EHBO en BHV)-zorg.
U heeft keuze uit een uitgebreid assortiment aan
medische producten, waaronder ook producten

8 gram

SW0040

16397606

van onze eigen merken Decifera, Heka, Hekura en

15 gram

SW0041

16397630

Betica. Onze producten zijn ontwikkeld op basis van

DECIFERA Silicone Sheet

de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in de zorg.

5 x 7,5 cm

SW0100

16397827

7,5 x 10 cm

SW0101

16397851

In uw dagelijkse werk krijgt u van ons vakgerichte

12 x 15 cm

SW0103

16397886

ondersteuning bij uw zorgtaak. U kunt uw patiënten

DECIFERA Foam
10 x 10 cm

daardoor nog beter helpen. Uw zorgvragen
SW0060

16397657

beantwoorden wij graag.

DECIFERA Foam Silicone
7,5 x 7,5 cm

SW0071

16397746

De zorg verandert. En wij ook.

10 x 10 cm

SW0072

16397762

Als zorgverlener wilt u samenwerken met bedrijven
die begrijpen hoe veranderingen in de zorg impact

DECIFERA Foam Silicone border
7,5 x 7,5 cm

SW0130

16397665

hebben op uw organisatie. Wij volgen deze ontwikke-

10 x 10 cm

SW0131

16397673

lingen op de voet en denken graag met u mee. Wij

12,5 x 12,5 cm

SW0073

16397711

denken altijd een stap vooruit, of het nu gaat om vergoedingen die veranderen óf voorschriften die wijzigen.
Net als onze zorgpartners nemen wij de
verantwoordelijkheid in het betaalbaar houden van
de zorg. Met onze producten bent u verzekerd van
betrouwbare zorg. Én de zekerheid van betaalbare
zorg, door perfectie in eenvoud.
Want…de zorg verandert. En wij ook.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over onze producten of
hoe deze te bestellen? Onze adviseurs helpen u
graag verder.
T +31 88 220 88 22
E info@vanheek.com
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