
OASIS® Extracellular Matrix - Gids voor aanbrengen en behandelen

OASIS Extracellular Matrix ondersteunt het eigen genezingsproces van het lichaam met behulp van een 
natuurlijke, intacte extracellulaire matrix.1

OASIS biedt flexibiliteit en veelzijdigheid voor verschillende behoeften bij acute en chronische wonden, 
zoals: drukulcera, veneuze ulcera, chronische vasculaire ulcera, diabetische ulcera, traumatische wonden 
(schaafwonden, rijtwonden, huidscheuren), tweedegraads brandwonden, donorsites/transplantaten, lekkende 
wonden, chirurgische wonden (na Mohs-chirurgie, laserchirurgie, voetchirurgie en wonddehiscentie)
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Voorbereiden
Débrideer het wondbed grondig om alle barrières te verwijderen die 
zouden kunnen voorkomen dat OASIS direct integreert met levensvatbaar 
weefsel (bijvoorbeeld gedevitaliseerd weefsel, vervelde huid, vuil of 
gestold bloed). Zorg ervoor dat overmatig bloeden, overmatig exsudaat 
en eventuele infecties onder controle zijn voordat u het middel 
aanbrengt OASIS.

OASIS aanbrengen
Selecteer de juiste afmeting OASIS. Plaats en knip een vel op maat om het 
wondoppervlak te bedekken, zodat het iets over de wondranden heen 
valt. Als er meerdere vellen nodig zijn om de wond te bedekken, overlapt 
u de randen enigszins. De gebruiker kan ervoor kiezen om het vel vast te 
zetten met tape, hechtdraad of nietjes.

Opnieuw bevochtigen
Bevochtig OASIS voorzichtig met steriele zoutoplossing.

Beschermen met niet-klevend verband
Breng een poreus, niet-klevend verband aan over OASIS en fixeer met 
behulp van de gekozen fixatiemethode. Dit niet-klevende verband zal 
helpen OASIS te laten hechten en beschermen tijdens het verwisselen 
van secundair verband, en tegelijkertijd mogelijk maken dat secundaire 
lagen vocht worden gereguleerd. Om schade aan pas geïntegreerde 
OASIS te voorkomen, zorgt u ervoor dat het niet-klevende verband pas 
wordt verwisseld wanneer de wond moet worden beoordeeld, meestal 
na 3-7 dagen.

Aanbrengen
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Wondvocht reguleren
Een vochtige omgeving is noodzakelijk voor succesvolle integratie van OASIS. Beoordeel de wond 
om de juiste laag te bepalen voor het vasthouden van vocht.

• Als u tevreden bent met de vochtigheidsgraad van de wond, brengt u een vochtbarrière aan (bijv. 
vaseline).

• Als de wond te droog is, brengt u een vochtafgevende laag aan (bijv. hydrogel).

• Als de wond te nat is, brengt u een absorberende laag aan (bijv. gaas, schuim, alginaat).

Breng een afdekverband aan om alle lagen rond de wond te beschermen en vast te zetten. Gebruik, 
indien nodig, compressieverband en offloading. 

Na het aanbrengen van het afdekverband moeten de lagen zoals hieronder getoond, zijn 
aangebracht.

Beoordelen
Verwijder na 3-7 dagen voorzichtig het niet-klevende verband en beoordeel de wond. 

Aspect: OASIS kan volledig zijn opgenomen in het wondbed of gedeeltelijk 
zijn opgenomen. Als het gedeeltelijk is opgenomen, is het normaal dat 
OASIS gele/geelbruine gel vormt. Dit kan worden aangezien voor vervelde 
huid, maar verwijder de gel of OASIS die vastzit aan de wond, niet. Reinig het 
wondoppervlak voorzichtig met steriele zoutoplossing.

Vocht: controleer OASIS en wondcondities zorgvuldig om te bepalen of er 
aanpassingen nodig zijn. (Zie stap 5.)

OASIS opnieuw aanbrengen
Als er bij de wond geen sprake is van 
infectie en necrotisch weefsel, maar de 
wond is niet volledig geëpithelialiseerd, 
brengt u pas voorbereid OASIS aan op 
plaatsen waar geen OASIS over is met 
behulp van stappen 2-5.

Behandelen

Afdekverband

Vochtregulerende laag

Niet-klevend verband

OASIS (gehydrateerd met zoutoplossing)

Aanbrengen (vervolg)

Voorlichten
Adviseer patiënt en verzorgers om van het niet-klevende verband en onderliggende OASIS af te 
blijven. Afdekverband en de vochtregulerende laag kunnen naar behoefte tussen bezoeken worden 
verwisseld, maar het niet-klevende verband mag alleen worden verwijderd door de arts die OASIS 
heeft aangebracht.

Vertel patiënten en verzorgers eveneens dat de wondgeur sterker kan zijn als het wondbed 
gedurende 3-7 dagen onaangeroerd blijft, zoals in deze instructies is aangegeven. Vermoeden van 
infectie dient met het oog te worden bevestigd en mag niet alleen op geur zijn gebaseerd.
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