INFORMATIE

Waarschuwing en bijwerkingen
Aldanex is uitsluitend bedoeld voor extern gebruik. Vermijd
contact met de ogen. In zeer zeldzame gevallen kan er overgevoeligheid voor dimethicon (huidirritatie, jeuk) optreden. Neem
zo nodig contact op met de voorschrijvende zorgverlener.

voor gebruikers van

Hoe lang kunt u Aldanex bewaren?
Alle Aldanex producten kunnen bij kamertemperatuur worden
bewaard en gebruikt tot tenminste de aangegeven datum.

BiologiQ: het bedrijf achter Aldanex
Aldanex wordt gedistribueerd door BiologiQ, een

Aldanex: feiten en voordelen
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Compleet systeem voor reiniging, behandeling en
preventie van vochtletsel
Zeer effectief tegen vochtletsel door incontinentie
(IAD: Incontinence Associated Dermatitis)
Verlaagt het risico van doorligwonden (decubitus
t/m categorie 2) door voorkomen en bestrijden van
vochtletsel
Hydrateert (bevochtigt) de huid en houdt deze in
optimale conditie
Goed te combineren met schimmeldodende zalf
of crème
Geschikt voor zowel gezonde als oppervlakkig
beschadigde huid
Zinkvrij, dus ook te gebruiken bij radiotherapie
Uitstekende hechting op zowel droge als vochtige
huid
Gemakkelijk en pijnloos aan te brengen en te
verwijderen
Uitwasbaar, maakt geen vlekken in kleding of
bedtextiel
Zorgt snel voor meer comfort, dus een hogere
leefkwaliteit
Wilt u meer weten over Aldanex?
Kijk op www.biologiq.nl

zelfstandig Nederlands bedrijf dat is gespecialiseerd in
innovatieve productoplossingen voor de genezing
van complexe en/of stagnerende wonden.
In de visie van BiologiQ moeten deze producten
op bio-actieve wijze het eigen regeneratief vermogen
van het menselijk lichaam stimuleren en ondersteunen.
Daarbij staan welzijn en comfort van de patiënt op de
eerste plaats. Daarnaast probeert BiologiQ bij te dragen aan
lagere kosten voor de gezondheidszorg door effectievere
en meer kostenefficiënte oplossingen aan te bieden
op het gebied van de wondgenezing.

BiologiQ. Vernieuwend in wondgenezing.

Productie en CE-registratie
Aldanex®

Aldanex®

Skin Protectant en
Skin & Incontinent Cleanser worden
geproduceerd door BioMed Laboratories, LLC, Dallas, TX 75227 U.S.A.
Aldanex® Skin Protectant en Aldanex® Skin & Incontinent Cleanser zijn
medisch hulpmiddel, CE klasse 1.
EC representative: Emergo Europe, ‘s Gravenhage, Nederland.
Tel: (+31) 70 345 85 70, Fax: (+31) 70 346 72 99.

• Aldanex Skin Protectant
beschermende crème
• Aldanex Skin & Incontinent Cleanser
vochtinbrengende huidreiniger
Heeft uw behandelaar Aldanex voorgeschreven
en verzorgt u zelf uw (beschadigde) huid?
Dan is deze informatie belangrijk voor u, uw
zorgverleners en mantelzorgers.
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Wat u moet weten over Aldanex
en het voorkomen en behandelen
van vochtletsel
Uw huisarts of andere behandelaar heeft Aldanex
cream en/of cleanser voorgeschreven om een
vorm van vochtletsel te behandelen of te voorkomen. In deze folder leest u wat Aldanex is, hoe
het werkt en hoe het gebruikt moet worden.
Wat is vochtletsel?
Vochtletsel is een verzamelnaam voor huidbeschadigingen
veroorzaakt door inwerking van (lichaamseigen) vloeistoffen op de huid. Huidletsel kan voorkomen bij mensen
met incontinentie. Urine en ontlasting hebben een hogere
zuurgraad dan de huid en bevatten schadelijke stoffen. Die
verminderen de beschermende functie van de huid tegen
onder andere bacteriën en schimmels. Maar ook speeksel
(kwijlen), wondvocht en transpiratie kunnen de huid beschadigen. Zweet kan bijvoorbeeld plekken tussen huidplooien
aantasten. Dat heet ‘smetten’
of intertrigo. Bij vochtletsel kan
de huid rood worden en geïrriteerd, ontstoken of beschadigd
raken. Dit kan leiden tot jeuk en
pijnklachten, maar kan ook een
verhoogd risico geven op doorligwonden (decubitus) bij mensen
die niet of weinig mobiel zijn.

Wat is Aldanex?
Het Aldanex systeem bestaat uit twee producten:
Aldanex Skin Protectant is een kleur- en geurloze, niet-vette
crème op basis van dimethicon die vochtinbrengend werkt

en daarom ook veel gebruikt wordt in cosmetische producten. Aldanex Skin Protectant heeft dezelfde zuurgraad als de
huid en is zinkvrij. Het bevat een krachtig kleefmiddel, waardoor het uitstekend hecht op zowel droge als vochtige huid.
Aldanex Skin & Incontinent Cleanser is een eveneens
pH-huidneutrale vloeistof voor het vooraf reinigen van de
huid, met name bij incontinentie of doorligwonden.

Hoe werkt Aldanex?
Een gezonde huid beschermt tegen irriterende en schadelijke stoffen, maar ook tegen uitdroging door vochtletsel.
Een laagje Aldanex op de beschadigde huid neemt deze
beschermende barrièrewerking over.

Agressieve stoffen werken in
op de huid en tasten de beschermende ‘zuurmantel’ aan.
Als deze barrière is doorbroken,
kunnen irriterende en schadelijke stoffen binnendringen.

Aldanex vormt een beschermende laag. Deze vervangt
en herstelt de natuurlijke
barrièrewerking van de huid
tegen de inwerking van schadelijke stoffen als urine, feces
en zweet. Daarnaast werkt
Aldanex vochtinbrengend.

Waarom is Aldanex Skin Protectant zo kleverig?
Dat komt door de hoge kleefkracht van de Aldanex crème.
Die is nodig om een gelijkmatig beschermende laag op de
beschadigde huid te krijgen. Bovendien blijft de Aldanex zo
beter op zijn plaats, waardoor de huid langer beschermd
blijft.

De drievoudige werking van Aldanex:
1. Voorkomt de ontwikkeling van vochtletsel.
2. Helpt de huid herstellen van vochtletsel.
3. Beschermt kwetsbare huid tegen infectieveroorzakers en andere schadelijke invloeden.

Hoe brengt u Aldanex Skin Protectant aan?
Om vochtletsel te voorkomen:
Was eerst de handen of draag handschoenen. Breng een
kleine hoeveelheid Aldanex crème aan op het te behandelen
huidgedeelte en wrijf deze vanuit het centrum uit tot een
gelijkmatige dunne laag. Een ‘druppel’ Aldanex is al genoeg
voor een oppervlakte van 64 cm² (8 x 8 cm).
Om reeds bestaand vochtletsel te behandelen:
Was eerst de handen of draag handschoenen. Breng een
iets grotere hoeveelheid Aldanex aan en wrijf deze uit tot
een gelijkmatige, iets dikkere laag.
Tip: blijf wrijven tot de crème geen ‘draden’ meer trekt.

Aldanex hoeft niet te worden afgedekt met een pleister of
wondverband. Bij een schimmelinfectie kan eerst het schimmeldodende middel (antimycoticum) worden aangebracht
en vervolgens Aldanex daaroverheen.

Hoe gebruikt u Aldanex Skin & Incontinent
Cleanser?
De cleanser gebruikt u in plaats van zeep en water voor de
dagelijkse reiniging, of om de huid schoon te maken vóór het
aanbrengen van Aldanex crème. U kunt de cleanser naar keuze aanbrengen als spray (verneveld) of als foam (schuim).

Aldanex en het milieu
Aldanex is ‘biodegradable’, dat wil zeggen dat er bij normale
afvoer via het rioleringssysteem géén schadelijke resten
achterblijven in het milieu. De kartonnen verpakking van
Aldanex en de tubes zijn recyclebaar.

