
Dermadine Plus en Dermadrape Incisiefolies
Meer steriliteit voor verbeterde veiligheid

Steriele barrière-
systeem voor
chirurgische
incisies



Dermadine Plus Incisiefolie
Reiniging als voorbereiding op een operatie en desinfectie van de huid zijn twee noodzakelijke stappen 
voor de initiële vermindering van oppervlaktebacteriën. Micro-organismen op de huid worden echter 
verminderd, maar niet volledig weggehaald, en kunnen overleven in microscopisch kleine plooien van 
de huid.

Wanneer volledige en langdurige asepsis vereist is, zorgt de Dermadine Plus incisiefolie gegarandeerd 
voor een steriele oppervlakte door zijn breedspectrum antimicrobiële activiteit op vele micro-
organismen die op de huid aanwezig zijn.

De kleeflaag bevat jodium met langzame afgifte, wat zorgt voor maximale steriliteit die in de loop van 
de tijd wordt bereikt en behouden. Het product is geschikt voor alle soorten chirurgische ingrepen.

Dermadine zou daarom gebruikt moeten worden als laatste stap 
bij het voorbereiden van het chirurgisch gebied.

Snelwerkend
Bij het gebruik, vertoont de Dermadine Plus incisiefolie een sterke antimicrobiële werking. 
Binnen 30 minuten na het aanbrengen van de Dermadine Plus is er een significante 
vermindering in de biobelasting, wat na enige tijd stabiliseert. Dermadine Plus garandeert 
continue asepsis op de huid van de patiënt, gedurende lange perioden.

Gaat lang mee
De constante aanwezigheid van jodium gedurende 
een aanzienlijke tijd, zelfs langer dan 24 uur, maakt het 
product geschikt voor lange chirurgische ingrepen.

Comfortabel en soepel
Natuurlijk elastisch en ultradun om de perfecte pasvorm te 
garanderen en het folie zich makkelijk aan te laten passen aan 
de lichaamscontouren. Dermadine Plus past zich aan grote 
spiervervormingen aan (zelfs wanneer autostatische wondhaken 
worden gebruikt) zonder zijn hechtende eigenschappen te 
verliezen.

Ademend, waterafstotend en waterdicht
Dermadine Plus combineert bloed- en waterafstotendheid met 
ademend vermogen, om te voorkomen dat vloeistof ophoopt 
die de kleefkracht tijdens lange ingrepen kan verminderen. De 
ademende folie garandeert complete ondoordringbaarheid voor 
micro-organismen.

Sterk en ontspiegeld
Behalve zijn uitstekende scheurweerstand, kan dankzij 
Dermadine Plus ook een eenvoudige chirurgische incisie met elke 
scalpel gemaakt worden en biedt het een indirecte bescherming 
tegen scheuren van de dunne huid. De anti-schittering 
eigenschappen zorgen voor een perfecte zichtbaarheid op het 
snijpunt bij gereflecteerd licht.

Kleeflaag met antimicrobieel middel
De huidvriendelijke medische lijm zorgt voor een goede hechting 
op alle soorten huidoppervlakken en vooral op de randen van 
de wond zonder enige huidirritatie. De polyacryl-structuur in 
Dermadine Plus lijm bevat jodium.* Het polyacrylaatcomplex met 
het trijodide-ion geeft jodiummoleculen vrij na het aanbrengen op 
de huid. De acryllijm is atraumatisch bij het losmaken, zelfs op de 
huid van oudere patiënten, en garandeert geen lijmresten na het 
losmaken.

Meting van antibacteriële activiteit (volgens ISO 22196: 2011)
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Initiële besmetting Na 24u - Dermadrape Na 24u - Dermadine Plus

Escherichia coli

Staphylococcus epidermidis

Candida albicans

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa



Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.
We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren. 
© 2020 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML565_NL 11/2020

VOLG ONS 

Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen 
met uw accountmanager of onze website bezoeken: nl.medline.eu
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Dermadine Plus
Artikelnummer Afmetingen Verpakking Dermadrape

Artikelnummer

42020P
20 x 20 cm
Kleefgedeelte: 
15 x 20 cm

20 st/doos
120 st/omdoos 32020

n.v.t.
35 x 25 cm
Kleefgedeelte: 
30 x 25 cm

20 st/doos
120 st/omdoos 33525

44040P
40 x 40 cm
Kleefgedeelte: 
34 x 40 cm

15 st/doos
90 st/omdoos 34040

n.v.t.
50 x 48 cm
Kleefgedeelte: 
44 x 48 cm

15 st/doos
90 st/omdoos 35050

47045P
70 x 45 cm
Kleefgedeelte: 
60 x 45 cm

15 st/doos
90 st/omdoos 37045

47060P
70 x 60 cm
Kleefgedeelte: 
60 x 60 cm

10 st/doos
60 st/omdoos n.v.t.

47080P
70 x 80 cm
Kleefgedeelte: 
60 x 80 cm

10 st/doos
60 st/omdoos n.v.t.

48060P
80 x 60 cm
Kleefgedeelte: 
60 x 60 cm

10 st/doos
60 st/omdoos 38060

48080P
80 x 80 cm
Kleefgedeelte: 
70 x 80 cm

10 st/doos
60 st/omdoos 38080

Opslag
Bewaar het product bij 
kamertemperatuur, beschermd 
tegen licht en vocht, in 
geventileerde ruimtes boven 
de vloer, in de beschermende 
verpakking. Vermijd extreme 
temperaturen.

Sterilisatiemiddel
Gammastraling

Afvoeren
Na gebruik wordt het medisch 
hulpmiddel als bijzonder afval 
beschouwd.

Medisch hulpmiddel 
classificatie
Dermadrape klasse IIa
CND code: T02010101
Dermadine Plus Klasse III
CND code: T02010102

Verpakking
 • Verpakt in een dubbel te 
openen sterilisatie envelop

 • Verwijderbare labels 
voor traceerbaarheid en 
patiëntendossiers

 • Verkrijgbaar in kleinere 
dispenserdozen

 • Verkrijgbaar in Medline SPT 
sets op maat

*Medline verkoopt ook Dermadrape, een volledige lijn incisiefolies zonder  
   jodium behandeling.


