NANOGEN AKTIV
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
(Nederlands)
Toelichting: Nanogen Aktiv is een bio-cellulose
nanofiber membraan dat vervaardigd is uit een
uniek plantenextract. Het product biedt een nanomembraanstructuur die een Extra Cellulaire Matrix
(ECM) vormt welke bijdraagt aan cellulaire migratie
in de wond; daarnaast zorgt het ervoor dat er vele
soorten voedingsstoffen, natuurlijke zuren,
enzymen en vitaminen in het wondbed komen
waarvan is bewezen dat het voor een versnelde
genezing van de wond zorgt. Het is vereist dat een
secundair verband (bijvoorbeeld Gentil Foam)
aangebracht wordt om dehydratie van de wond te
voorkomen.
Indicaties: Het product is geschikt voor
oppervlakkige of diepe wonden zoals Voetulcera,
Drukulcera, Diabetische ulcera, traumawonden,
gecompliceerde chirurgische wonden en
Epidermolysis Bullosa. Het product is geschikt voor
alle wonden in allerlei fasen behalve voor wonden
die meer dan 50% necrotisch weefsel bevatten.
Nanogen Aktiv is een 100% natuurlijk
antimicrobieel product en kan gerust gebruikt
worden bij wonden die geïnfecteerd zijn in de
gekoloniseerde kritische fase. Het product is
geschikt om te gebruiken als een ‘kick-start’ voor
chronische wonden die zijn blijven steken in de
imflammatiefase. Door het in balans brengen van
de wond krijgt het lichaam de kans de wond op
endogene wijze te herstellen.
Contra-indicaties: Onbehandelde osteomyelitis,
blootgestelde aderen, organen of zenuwen,
necrotisch weefsel met korst aanwezig, maligniteit
in de wond (met uitzondering van palliatieve zorg
voor verbeterde kwaliteit van leven), nietenterische en onderzochte fistels, anatomische
plaatsen.
Toedieningswijze: Kies een geschikt formaat
Nanogen Aktiv om op de wond aan te brengen.
Bedek het wondbed in zijn geheel zonder het
gezonde weefsel af te dekken. Nanogen Aktiv mag
op maat geknipt worden. Eenmaal op de wond
geplaatst zal het wondexsudaat het membraan
activeren. Indien nodig kan Nanogen Aktiv alvorens
het aan te brengen met behulp van een steriele
zoutoplossing worden bevochtigd. Voor een
optimaal resultaat kan het samen Nanogen Aktigel
worden gebruikt.

Verwijderen Nanogen Aktiv:
Nanogen Aktiv kan in zijn geheel
verwijderd worden. Indien nodig
kan Nanogen Aktiv vooraf
bevochtigd worden met een steriele
zoutoplossing.
Waarschuwingen:
1. Zorg ervoor dat het wondbed schoon is alvorens
Nanogen Aktiv aan te brengen.
2. De actieve stoffen zullen binnen drie (3) dagen in
het wondbed worden opgenomen.
3 Het is vereist dat een secundair verband
(bijvoorbeeld Gentil Foam) aangebracht wordt.
Bewaren en opslag: Nanogen Aktiv dient bewaard
te worden in een goed geventileerde donkere
ruimte met een relatieve luchtvochtigheid van
minder dan 80% bij een temperatuur van minder
dan 25° C.
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Frequentie van verbandwissel: Nanogen Aktiv mag
gedurende zeven dagen in de wond blijven. In het
geval dat het secundair verband vervangen moet
worden, let er dan op dat de in het wondbed
aanwezige Nanogen Aktiv intact blijft/niet
beschadigd raakt.
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