
NIEUW!

Atrauman® Silicone
De nieuwe silicone wondcontactlaag
van HARTMANN
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NIEUW!

Zacht
Kan op maat worden geknipt 
Soepel
Dun

Atraumatische verbandwisseling
Nieuwe Atrauman® Silicone 

Zachte verbandwisselingen zijn een belangrijke 
factor voor een succesvol wondmanagement. Zij 
verminderen de pijn bij de patiënt en zorgen voor een 
efficiënter wondhelingsproces.

HARTMANN ontwikkelde daarom als oplossing:
Atrauman® Silicone.

De silicone wondcontactlaag wordt onder het 
secundaire verband aangebracht en voorkomt  
verkleving met het wondbed. 



VIER 
MATEN 

Atrauman® Silicone 
De verschillende productvoordelen

Nieuwe Atrauman® Silicone is ontworpen ter ondersteuning van een breed spectrum 
wondbehandelingen. Het vormt een aanvulling op de verschillende secundaire 
verbanden en werkt met ze samen. 

• Voorkomt verkleving met de wond.

• Laat de passage van het wondexsudaat naar het secundaire verband toe.

• Dikwijls moet alleen het secundaire verband worden gewisseld.

• De verbandwisselingen zijn atraumatisch.

• Met een dikte van slechts 0,4 mm, past het zich soepel aan elke wond aan. 



NIEUW!

Wondbescherming: 
Atrauman® Silicone

De silicone wondcontactlaag verzekert een atraumatische 
verbandwisseling. 

•  Beschermt gevoelige huidstructuren.

•  Ideaal in combinatie met NDT.

•  Voorkomt verkleving van het secundaire    
verband met de wond. 

Wondverzorging:
Atrauman®

Het niet-medicinale zalfkompres bevordert het 
genezingsproces met plantaardige vetzuren. 

•  Voor een algemene wondbehandeling.

•  Houdt wondoppervlakken en -randen soepel. 

•  Ideaal voor gevoelige patiënten.

De Atrauman® reeks.
Een team om aan elke behoefte te voldoen

Bacteriën bestrijden:
Atrauman® Ag

Het zilverhoudend zalfkompres heeft een antibacteriële 
werking en is geïmpregneerd met een neutrale zalf. 

•  Voor oppervlakkige wonden.

•  Voor gebruik op geïnfecteerde wonden.

•  Voorkomt infecties 



De slimme materiaalstructuur van de nieuwe 
Atrauman® Silicone garandeert een optimaal 
comfort voor de patiënt en een uiterste 
gebruikersvriendelijkheid. 

Atrauman® Silicone vergemakkelijkt atraumatische verbandwisselingen 
voor de meest uiteenlopende indicaties:

• Bij acute en chronische oppervlakkige wonden.

• Bij skin tears.

• Bij lichte tot matige wondexsudatie.

• Als beschermlaag op wonden zonder exsudaat.

• Op gevoelige huid.

• In combinatie met NDT.

Atrauman® Silicone 
Een brede waaier van toepassingen

Polyethyleentereftalaat (PET) 
raster als dragermateriaal.

Verkleeft niet met de wond 
dankzij het silicone materiaal.

Doordringbaar voor exsudaat 
door de open rasterstructuur.



PAUL HARTMANN N.V.
Paul Hartmannlaan, 1
1480 Sint-Renelde
België

Bezoek onze website
www.hartmann.be

Verkoopgegevens CNK Afmetingen Artikelnummer Verpakkingseenheid

Atrauman® Silicone 3406352 5 x 7 cm 499 567 5 stuks/doos

3164332 7.5 x 10 cm  499 561 5 stuks/doos

3164340 10 x 20 cm 499 563 5 stuks/doos

3164357 20 x 30 cm 499 565 5 stuks/doos

3406360 5 x 7 cm 499 568 10 stuks/doos

3406378 7.5 x 10 cm 499 562 10 stuks/doos

3406386 10 x 20 cm 499 564 10 stuks/doos
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