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Minder druk. Minder kosten.

Het voorkomen en aanpakken van drukschade kan moeilijk 

en tijdrovend zijn en kan een aanslag vormen op de klinische 

en financiële middelen thuis of in instellingen.

Om zorgverleners te helpen drukschade te voorkomen heeft 

Dermis Plus een nieuw gamma van drukherverdelende pads 

ontwikkeld. Deze beperken het risico op het ontstaan van 

drukschade en kunnen deel uitmaken van de algemene 

strategie voor preventie van decubitus.

Hoe werkt het?

Dermis Plus is gemaakt van een drukherverdelende tri-

polymeergel. De pads, strips of voorgevormde pads 

herverdelen de piekdrukken over een breder oppervlak. 

Dermis Plus vermindert zo het risico op weefselschade 

veroorzaakt door druk of schuifkrachten.

De pads kunnen worden gebruikt op elk deel van het lichaam 

dat risico loopt, vooral op plaatsen met benige uitsteeksels 

zoals hielen, ellebogen, trochanters, etc.

Ook andere kwetsbare zones van het lichaam waar met 

klassieke preventieve matrassen, kussens of andere 

hulpmiddelen geen drukherverdeling of -opheffing kan 

gebeuren, zijn gebaat met Dermis Plus. 

Het gaat dan vooral om de lichaamszones waar medische 

hulpmiddelen of toestellen druk kunnen uitoefenen. In het 

bijzonder neus- en tracheocanulles, endotracheale tubes, 

zuurstofbrilletjes, halskragen, externe fixatiematerialen etc.

Het is bewezen dat Dermis Plus de druk beter dan 

gelijkaardige gel- of siliconepads herverdeelt en dat de 

piekdrukken ook lager liggen. 

Dermis Plus is beschikbaar in diverse vormen, maten en 

diktes: de producten van Dermis Plus zijn duurzaam en 

soepel waardoor ze zich uitstekend lenen voor gebruik op 

benige uitsteeksels en bij medische hulpmiddelen.

Product- en toepassingsgids

Pad

Heiligbeen Hiel

Strips

Gebruiksvriendelijk
De verbanden van Dermis Plus zijn flexibel en 
soepel waardoor ze gemakkelijk kunnen worden 
aangebracht.

Knippen op maat 
Elke patiënt is anders en de verbanden van 
Dermis Plus kunnen dus probleemloos op maat 
worden geknipt, zonder dat ze uitrafelen.

Wasbaar
De verbanden kunnen worden gewassen en 
hergebruikt voor dezelfde patiënt. Gewoon was-
sen met water en zeep en laten drogen.

Patiëntvriendelijk
Dermis Plus bevat geen latex, irriteert niet en 
is zacht voor de huid waardoor het risico op 
allergische reacties afneemt en het comfort voor 
de patiënt toeneemt.

£

Doeltreffend
Dermis Plus vermindert de piekdruk met 10% in 
vergelijking met concurrerende producten.

Kostenbesparend 
Een vergelijking van het gebruik bij een acute ver-
zorging heeft uitgewezen dat u met Dermis Plus 
tot 22% kunt besparen.

Duurzaam
De verbanden van Dermis Plus zijn duurzaam in 
gebruik en kunnen gemakkelijk worden verwijderd 
zonder dat er restanten achterblijven.

Flexibele toepassing
De verbanden van Dermis Plus zijn bruikbaar voor 
tal van toepassingen. Het is dus een veelzijdig 
gamma dat kan worden afgestemd op de behoef-
ten van individuele patiënten. De hielpads kunnen 
bijvoorbeeld op de elleboog worden aangebracht 
en het verband voor het heiligbeen is ook geschikt 
voor de enkel.
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Hoe te gebruiken?

De producten van Dermis Plus moeten 
op hun plaats worden gehouden met een 
geschikt hulpmiddel, zoals:
• tape
• kokerverband
• ondergoed

Indicaties

Dermis Plus is bedoeld voor gebruik op:
• ongeschonden huid bij risico op drukschade, ook 

veroorzaakt door medische instrumenten
•  zones van het lichaam met bestaande drukschade 

van categorie 1
• pas genezen wonden om deze te beschermen 

tegen nieuwe schade

Voordelen
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Bestelinformatie / code

Beschrijving Afmetingen (l/b/h) Pakketgrootte Code

Pad 10 x 10 x 0.3cm 1 x 5 DPL-8500007

Pad 10 x 10 x 1.2cm 1 x 5 DPL-8500003

Pad 20 x 20 x 0.3cm 1 x 2 DPL-8500005

Pad 20 x 20 x 1.2cm 1 x 2 DPL-8500009

Strip 30 x 5 x 0.3cm 1 x 5 DPL-8500006

Strip 50 x 2.5 x 0.3cm 1 x 5 DPL-8500001

Heiligbeen 25 x 18.5 x 1cm 1 x 1 DPL-8500008

Hiel 14.5 x 9.5 x 4cm 1 x 2 DPL-8500002

Brede hiel 16.5 x 12 x 6.8cm 1 x 2 DPL-8500004
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