
Het V.A.C.Ulta™ Therapy Systeem kan gebruikt 
worden met diverse lokaal toe te passen vloeistoffen 
voor gebruik bij verschillende wondtypen.

Generieke benaming Handelsnaam Overwegingen voor het gebruik 
met V.A.C. VeraFlo™ Therapy

Oplossingen gebaseerd 
op Hypochloriet (o.a.
Waterstofhypochloriet,
Natrium Hypochloriet)

Dakins oplossing (0,25%) 
Dermacyn®

•  Dakins oplossing alleen verdund toepassen met een 
concentratie lager dan 0,125% (bijvoorbeeld bij 0,25% 
Dakins, minimaal 1:1 verdunnen met NaCl 0,9%) 
 

•  Pas een zo laag mogelijke instillatiefrequentie, 
vloeistofconcentratie en Soak Time toe om het 
benodigde klinisch resultaat te kunnen bereiken.

Zilvernitraat (0.5%) Diverse merken Zilvernitraat is gevoelig voor licht. Bescherm de 
V.A.C. VeraLink™ Instillatie slangen tegen licht tijdens het
gebruik van Zilvernitraat.

Zwaveloplossingen  
(sulfonamides)

Sulfamylon®

(Mafenide acetaat)
Zie richtlijnen van de fabrikant voor specifieke 
overwegingen t.a.v. de oplossing. Deze oplossingen
kunnen zonder bezwaar gebruikt worden met 
V.A.C. VeraFlo™ Therapy. 

Lokale wond vloeistoffen
De volgende vloeistofoplossingen zijn te gebruiken 
met V.A.C. VeraFlo™ Therapy.*

* Gebaseerd op door KCI uitgevoerde testen op mechanische eigenschappen van de disposables, biocompatibiliteit en interactie met de vloeistoffen. Het opnemen van specifieke 
oplossingen in deze lijst kan niet opgevat worden als voorkeur of indicatie van klinische effectiviteit van de genoemde oplossingen. Op voorschrift van de arts kan, indien de 
wondgenezing onvoldoende vordert, een andere instillatie frequentie, concentratie of type van de oplossing overwogen worden.



LET OP: voor KCI ‐producten en therapieën gelden specifieke indicaties, 
waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie. 
Raadpleeg een arts en neem de gebruiksaanwijzing door voorafgaand 
aan het gebruik. 
  
Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor specifieke details. Het 
V.A.C.Ulta™ Therapy Systeem is alleen geschikt voor gebruik met lokale 
wond vloeistofoplossingen.
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* Gebaseerd op door KCI uitgevoerde testen op mechanische eigenschappen van de disposables, biocompatibiliteit en interactie met de vloeistoffen. Het opnemen van specifieke 
oplossingen in deze lijst kan niet opgevat worden als voorkeur of indicatie van klinische effectiviteit van de genoemde oplossingen. Op voorschrift van de arts kan, indien de 
wondgenezing onvoldoende vordert, een andere instillatie frequentie, concentratie of type van de oplossing overwogen worden.

Generieke benaming Handelsnaam Overwegingen voor het gebruik 
met V.A.C. VeraFlo™ Therapy

Biguanides 
(Polyhexanide)

Prontosan®, Lavasept® Moet wellicht overgeheveld worden naar een
vloeistofzak welke aangeprikt kan worden.

Kationische vloeistoffen 
(Octenidine, 
Benzalkoniumchloride)

Octenilin® Wond Irrigatie 
Vloeistof, Zephiran®

Zie richtlijnen van de fabrikant voor specifieke 
overwegingen t.a.v. de oplossing. Deze oplossingen
kunnen zonder bezwaar gebruikt worden met 
V.A.C. VeraFlo™ Therapy. 

Isotonische oplossingen Normale zout oplossing 
(NaCl), Ringer Lactaat
Oplossing

Zie richtlijnen van de fabrikant voor specifieke 
overwegingen t.a.v. de oplossing. Deze oplossingen
kunnen zonder bezwaar gebruikt worden met 
V.A.C. VeraFlo™ Therapy. 

Lokale wond vloeistoffen (vervolg)

De volgende vloeistofoplossingen zijn te gebruiken 
met V.A.C. VeraFlo™ Therapy.*

Voor meer informatie over de voordelen van de 
V.A.C. VeraFlo™ Therapy, kunt u contact opnemen 
met uw KCI vertegenwoordiger. 


