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 AQUACEL® BEHANDELPROTOCOL

Verbandwisselingsadvies:

DAG  0/2 Zie “aanbrengen AquAcel®  

 verband”.

DAG 2/5 contrôle op verkleving.
 Bij het niet geheel bedekken
 van de brandwond of schaaf- 
 wond door verschuiving of
 krimpen van AquAcel®,  
 extra AquAcel® verband  
 bijleggen (zie casuïstiek). 
 Alléén bij totale verzadiging  
 van AquAcel®, AquAcel®  
 verband verwisselen.

DAG 5/12 Indien noodzakelijk patiënt  
 1-2 maal op controle.

DAG 12/14 AquAcel® korst insmeren  
 met vaseline/paraffine ter  
 versoepeling van de korst. 
 Tevens laat de AquAcel®  
 korst dan vanzelf los. Hierna  
 de genezen huid insmeren  
 met Alhydran®.

Bij verkleving blijft AquAcel® verband in 
situ totdat het loslaat. Versoepeling van de 
korst bewerkstelligen door de AquAcel® 

korst vanaf DAG 12 in te smeren met 
vaseline/paraffine. AquAcel® verband 
dient niet losgeweekt te worden om de 
voortgang van de epithelialisatie niet te 
verstoren.

Wondaspect bij AQUACEL® 
   
Bij twijfel over contaminatie op DAG 0

AquAcel® ligt nog geheel los op DAG 2

AquAcel® is niet verkleefd op DAG 4

Op DAG 10/14 is de brandwond (of 
delen daarvan) nog niet genezen.

Pus    
  
  

Advies aan de patiënt:
•	 Leg	uit	dat	het	verband	er	grauw	en	bruin	uit	gaat	zien.	Dit	aspect	is	normaal!
•	 AquAcel® verband wordt in de loop van de behandeling een ”stevige” korst, dit 
 zou lastig kunnen zijn voor de patiënt. Adviseer de patiënt hier absoluut niet aan te   
	 trekken	of	los	te	weken!	Versoepeling	van	de	korst	bewerkstelligen	door	de	korst		 	
 vanaf DAG 12 in te smeren met Vaseline/Paraffine.
•	 Het	verband	mag	niet	nat	worden.

Brandwondencentra
Beverwijk: 0251-265 555 / Rotterdam: 010-290 30 00 / Groningen: 050 - 524 52 45

*TVlO: Totaal Verbrand lichaamsOppervlak
+zie protocol in DKS

Advies

Bij twijfel over contaminatie op dag 0: 
Flammazine aanbrengen en op DAG 1 
de behandeling met AquAcel volgens 
protocol vervolgen.

AquAcel® verband vervangen door 
nieuwe AquAcel® verband.

•	Contrôle	op	infectie,	overweeg	een		
 behandeling met Flammazine® 
 in overleg met arts.
•	Lokatie	van	de	brandwond	of	schaaf-	
 wond is onderhevig aan te veel
 beweging, overweeg immobilisatie.
•	De	brandwond	is	mogelijk	derdegraads,
 behandeling starten volgens het “derde  
 graads” behandelprotocol in overleg  
 met arts.

De brandwond of de restdefecten zijn 
mogelijk derdegraads, behandeling 
starten volgens het “derde graads” 
behandelprotocol in overleg met arts.

I.o.m. arts wondkweek afnemen. AquAcel® 
verband verwijderen en behandeling in 
overleg met arts vervolgen met Flammazine 

consulteer zn. de wond- en decubitus-
consulent bij verband controle.

➟Indicatie:

Tweedegraads schaafwonden en tweede-
graads brandwonden.

Verwijs-criteria:
Functionele gebieden: 
handen, voeten, genitaliën en gelaat. Bij 
verdenking op diep tweedegraads binnen 
3 dagen consult plastisch chirurg.

TVlO > 10% bij volwassenen
TVlO >  5% bij kinderen

Contra-indicatie:

•	Geïnfecteerde	brandwonden
•	Oude	(	>	8	uur)	onbehandelde		
 brandwonden i.v.m. dan al    
 aanwezige contaminatie
•	Eerste-	en	derdegraads	brandwonden
 - eerstegraads: koelen en vet houden
 - Derdegraads: zie protocol intranet.

Aanbrengen AQUACEL® verband:

Onmiddellijk koelen gedurende 15-20 
minuten. Restanten kapot blaardak 
verwijderen.

•	AquAcel® verband hoeft niet geknipt  
 te worden, ruim overlappen (4 à 5 cm.)  
 over de wondranden én over de naast-
 liggende AquAcel® verbanden i.v.m.  
 krimpen van het verband.
•	AquAcel® verband direct op de wond  
 aanbrengen.
•	AquAcel® verband afdekken met non-
 woven gaas en fixeren met elastische  
 windsel en/of netverband. 
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Casuïstiek AQUACEL® 
steekvlamverbranding

Tweedegraads steekvlamverbranding

DAG 12/14: Zodra de AquAcel® 
korst  is losgekomen, de genezen
huid insmeren met Alhydran®.

DAG 5/12: indrogen wond-
exsudaat in AquAcel® 
verband duidelijk zichtbaar.

DAG 12/14: AquAcel® korst in-
smeren met Vaseline/paraffine ter 
versoepeling van de korst. Tevens
laat de AquAcel® korst dan 
vanzelf los.

Na 2 maanden

Bij twijfel over behandeling vraag altijd advies.

Dit protocol is mede mogelijk gemaakt door:

Protocol voor 
brandwonden, 
schaafwonden DAG 1: na aanbrengen 

AquAcel® verband.

DAG 2: extra AquAcel® 

verband ruim aangebracht.
DAG 2: onvoldoende 
overlap AquAcel® verband.

DAG 1

➟ 
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PRODUCTOVERZICHT

AQUACEL® 5 x   5 cm 177901 10

10 x 10 cm 177902 10

15 x 15 cm 177903 5

10 x   4 cm 403730 10

20 x   4 cm 403731 10

30 x   4 cm 403732 10

AQUACEL®

formaat bestel- steriel
Omschrijving nr. verpakt per


