
Ultrasorbs® en Extrasorbs® onderleggers
Producten om effectief met vocht om te gaan, voor betere huidintegriteit

TOONAANGEVEND 
IN MASD PREVENTIE.
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Huidbeschadiging is een
veel voorkomend, pijnlijk
en kostbaar probleem. 

Oorzaken van vocht
geassocieerde dermatitis. 
MASD is een verzamelnaam voor alle huidprobemen die veroorzaakt worden
door contact met vocht: wondvocht, urinaire of fecale incontinentie, of
perspiratie.4 Het herkennen van de oorzaak van huidbeschadigingen helpt om
de juiste maatregelen te kunnen treffen voor het behandelen en voorkomen.4

Incontinentie geassocieerde
dermatitis (IAD)

IAD ontstaat wanneer de huid voor
langere tijd contact maakt met
urine of feces.4 Ammoniak uit de
urine en enzymen van de feces
kunnen de zuurgraad van de huid
verstoren, waardoor de huid week
wordt en slecht bestand raakt
tegen micro-organismen.1 Bij
langdurige blootstelling is het
resultaat pijnlijke, lekkende
huidzweren. 4

Wanneer IAD is ontstaan, zijn
patiënten vatbaarder voor
decubitus, en is er een verhoogde
kans op infecties en overlijden. 5

Intertrigo (ITD)

Intertrigo ontstaat wanneer
perspiratie niet goed kan 
verdampen uit huidplooien.4 De 
hoornlaag van de huid wordt teveel 
gehydrateerd en wordt week, 
waardoor de huid kan beschadigen 
aan beide kanten van de huidplooi 
door wrijving.4 De huid kan hierdoor 
gemakkelijk gaan ontsteken.4 
Incontinentie, immobiliteit en 
obesitas vergroten de kans op 
intertrigo.4,6

Vocht geassocieerde 
dermatitis rond een wond 

Wondvocht is een normaal
verschijnsel bij het genezen van een
wond, maar excessief wondvocht
kan er voor zorgen dat de huid rond
de wond week wordt en zelfs
beschadigd raakt.4 Dit is vooral een
zorg bij chronische wonden, welke
een hogere concentratie van
proteolytische enzynmen bevatten
dan acute wonden.4

Wrijvingsletsel
Wrijving is de weerstand die
ontstaat als voorwerpen zich
volgens een aanrakingsvlak langs
elkaar bewegen.7 Wrijving neemt
toe wanneer de huid langs bedden-
goed of een ander oppervlak 
beweegt.8 Vochtige huid kan snel 
beschadigd raken door wrijving, dus 
het minimaliseren of zelfs elimineren
van wrijving op de huid is belangrijk 
voor het voorkomen van IAD en 
decubitus.1

Schuif- en druk krachten

Schuif- en druk krachten treden op
wanneer bot in tegengestelde
richting van het huidoppervlak
beweegt, bijvoorbeeld wanneer
een patiënt naar beneden schuift in
het bed.9,10 Deze vorm van druk
verstoort de dieper gelegen
huidlagen, vooral daar waar
beenderen dichter bij het
oppervlak liggen.10 Incontinentie
en perspiratie kunnen de gevolgen
van schuifkrachten verergeren.11

Decubitus

Incontinentie, vocht, wrijving en
schuif- en druk krachten vergroten
de kans op decubitus.12

Incontinentie en vocht maken de
huid week en gevoeliger voor
beschadiging door druk.12 Wrijving
en schuiven kunnen de hoornlaag
beschadigen, waardoor de natuur-
lijke bescherming verminderd en  
de huid kwetsbaar wordt voor letsel 
en druk.12

1435€      TO  

16691€
Gemiddelde kosten van een 
behandeling van decubitus op 
één plek17

3.55
BILLION€ 
Geschatte jaarlijkse
kosten voor het
behandelen van
decubitus3

Dubbele incontinentie komt

50-70% 
meer voor dan alleen urinaire of 

37.5%
Groter risico op decubitus 
bij personen met zowel
incontinentie als
immobiliteit1

60,000

Incontinentie
geassocieerde
dermatitis
(IAD) komt
voor bij tot:

  PATIËNTEN STATISTIEKEN     INSTELLING STATISTIEKEN

van volwassenen
in het 
ziekenhuis2

van IC patioën- 
ten met incon- 
tinentie2

van patiënten
met lang  
verblijf2

42% 

83%
41%

Ongeveer het aantal mensen dat
per jaar nieuwe decubitus krijgt
in het Verenigd Koninkrijk3

Als zorgverlener kom je verschillende soorten huidaandoeningen tegen. Eén
van de meest voorkomende zijn die aandoeningen die veroorzaakt worden
door vocht: incontinentie geassocieerde dermatitis, intertrigo (‘smetten’) en
vocht geassocieerde dermatitis rond een wond. Vocht geassocieerde
huidproblemen (Moisture-Associated Skin Damage, MASD) hebben een
negatieve impact op de fysieke gezondheid van uw patiënten en de finaciële
gezondheid van uw instelling.

fecale incontinentie1

Cijfers uit het verenigd koningkrijk

€
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Wacht nief af, wees proactief.
Om vochtgerelateerde huidproblemen te verhelpen en te voorkomen, is het belangrijk 
dat zorgverleners producten gebruikten die vocht absorberen en weg van de huid 
houden.4 In tegenstelling tot traditionele onderleggers hebben onze Ultrasorbs en 
Extrasorbs onderleggers geavanceerde polymeren die helpen de huid droog te houden,13 
helpen om wrijving te verminderen, en zeer goed te combineren zijn met air-flow 
matrassen.

 BESTAANDE WERKWIJZE

Ultrasorbs en Extrasorbs
disposable onderleggers

 » Nemen vocht op en houden 
het weg van de huid en 
voelen binnen enkele 
minuten droog aans13

 » Kunnen op meerdere 
plekken vocht opvangen 
zonder te lekken, wat 
waskosten vermindert,13 

 » Raken niet los, verschuiven 
niet en blijven niet aan de 
huid plakken, waardoor 
wrijving wordt verminderd

 » Bieden een zachte en 
dunne ondergrond, wat 
druk onder het lichaam 
van de patiënt vermindert

 » Zijn luchtdoorlaatbaar 
voor meer comfort 
voor de patiënt

 » Zijn effectief in combinatie 
met air-flow matrassen

 » Helpen uw personeel 
efficiënter te werken en 
verminderen waskosten

 » Helpen het comfort voor 
de patiënt te verbeteren 
en behouden het zelf-
respect van de patiënt

Standaard disposable en
herbruikbare onderleggers

 » Beschermen lakens 
en meubels van vocht, 
maar houden het vocht 
mogelijk bij de huid vast

 » Moeten vaak worden 
vervangen, wat zorgt 
voor meer werk voor 
de zorgverlener en 
hogere waskosten

 » Kunnen lekken, wat 
zorgt voor meer werk 
voor de zorgverlener en 
hogere waskosten

 » Het verwisselen van 
beddengoed werkt 
verstorend voor patiënten 
op de IC die zo min mogelijk 
bewogen moeten worden

 » Het stapelen van meerdere 
onderleggers voor meer 
absorptie verhoogt de 
druk op het heiligbeen16

 » Kunnen plooien, verschuiven 
of aan de huid blijven plakken,  
wat zorgt voor een hoger  
risico op wrijving en 
huidbeschadigingen

 » Bieden minimale geurcontrole

 » Standaard onderleggers laten 
geen lucht door, waardoor 
warmte niet kan ontsnappen

 » Vocht, lekken, geur, 
meerdere lagen en veelvuldig 
beddengoed wisselen 
kan oncomfortabel zijn 
voor de patiënt en hun 
zelfrespect verminderen

BESTE WERKWIJZE

Voor veel patiënten is extra ondersteuning zoals air-flow
matrassen nodig. Het gebruik van luchtdoorlaatbare
onderleggers, zoals Ultrasorbs of Extrasorbs, helpt om 
de luchtstroming te optimaliseren, waardoor de huid 
droog blijft en het week worden van de huid door vocht
verminderd.

Het belang van luchtdoorlaatbaarheid

Toonaangevend in
MASD preventie.
Voordelen voor de patiënt
 » Super absorberende kern houdt vocht vast13

 » Voelt droog aan na slechts enkele minuten13

 » Behoudt zijn vorm, waardoor wrijving wordt verminderd
 » Zeer zachte, non-woven bovenlaag voor meer comfort
 » Luchtdoorlaatbare achterzijde voor extra droogheid, zonder te lekken

Voordelen voor de zorgverlener
 » Fijne laag met micro-poriën beschermt tegen lekkage, voor minder vaak 

beddengoed wisselen zonder het gebruik van meerdere onderleggers

 » Exclusieve gevouwen zijkanten beschermen extra tegen lekken*

 » Goed te gebruiken in combinatie met air-flow matrassen

 » Extra sterke optie beschikbaar voor het verplaatsen van patiënten met een 
gewicht tot 170kg14 voor Ultrasorbs en tot 158kg15 voor Extrasorbs

Gevouwen zijkanten
voor extra 
bescherming tegen
lekken*

AquaShield laag
houdt vocht vast
voor betere
bescherming
tegen lekken

Zeer zachte,
ademende
bovenlaag voor
extra patiënt-
comfort

Kwalitatief hoogstaande
polymeer houdt vocht en
geurtjes vast

Luchtdoorlaatbare
stofachtige achterkant
combineert goed met
air-flow matrassen,
zonder te lekken

Geavanceerde super
absorberende kern blijft
platliggen als deze nat
wordt, zonder uit te
zetten, te verplaatsen of
op te lossen

Extra sterke
achterkant voor
meer weerstand
tegen scheuren**

*Alleen bij Ultrasorbs

**Extra sterkte opties beschikbaar
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Kies de onderlegger die past 
bij de behoeften van uw 
patiënts.

EXTRASORBS

Hoeveelheid vocht
Gemiddeld

Blootstelling
Herhaaldelijk

Huidconditie
Risico op beschadiging

ULTRASORBS

Hoeveelheid vocht
Maximaal

Blootstelling
Continu

Huidconditie
Hoog risico op 

beschadiging

BEIDE

Hoeveelheid vocht
Hoog

Blootstelling
Langdurig

Huidconditie
Verhoogd risico op

beschadiging

10-minuten droogheid test
Het vermogen van een 
onderlegger om meerdere 
incidenten te doorstaan 
wordt getest met de 
“terugnat” test De test wordt 
uitgevoerd door 500ml 
water op een onderlegger 
te gieten, 10 minuten te 
wachten en te meten hoeveel 
water terugstroomt naar het 
oppervlakte. Hoe lager deze 
hoeveelheid, hoe droger de  
onderlegger voelt voor de 
patiënt.13

0.38 g
Ultrasorbs®

4.27 g
Directe

Concurrent

0.40 g
Extrasorbs®

500 ml 10 Minuten

BEGELEIDING
VOOR UW 
SUCCES.
We begrijpen dat het introduceren van nieuwe 
protocollen of nieuwe producten een grote 
investering van tijd en inspanning kost. Wij kunnen 
u helpen. Ons team van experts bieden klinische 
ondersteuning en productondersteuning om te 
zorgen voor een succesvolle implementatie.

Zij kunnen u helpen met: 
Productdiensten en trainingen 
Gespecialiseerde opleidingen voor gebruik van het product en
best practices 
Uitgebreid huidmanagement programma

Neem voor meer informatie over onze klinische
en educatieve ondersteuning contact op met uw
Medline contactpersoon. 

Hoewel zowel Ultrasorbs als Extrasorbs vocht vasthouden om de huid intact 
te houden, leveren Ultrasorbs superieure droogheid. Ze absorberen nog meer 
vocht dan Extrasorbs, hebben een groter absorberend oppervlakte en hebben 
exclusieve omgevouwen zijkanten voor meer bescherming tegen lekken.
Ultrasorbs zijn ideaal voor patiënten die continu in contact zijn met vocht door incontinentie,
perspiratie of wondvocht. Extrasorbs bieden verbeterde bescherming en zijn kostenefficiënt voor
patiënten waar MASD preventie noodzakelijk is. 

MASD preventie begrijpen 
De hoeveelheid vocht, hoe vaak de huid wordt bloodgesteld aan vocht en de huidconditie zijn
belangrijke risicofactoren voor vochtgerelateerde huidproblemen. Het identificeren van de belangrijkste
risicofactor, of risicofactoren kan helpen om de beste onderlegger voor de patiënt te kiezen.
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Ultrasorbs AP
Artikelnummer Omschrijving Verpakking

ULTRASRBE2540 Ultrasorbs AP, 25 x 40 cm 100/doos, 10/zak

ULTRASRBE4561 Ultrasorbs AP, 45 x 61 cm 60/doos, 10/zak

ULTRASRBE6191 Ultrasorbs AP, 58.4 x 90 cm 70/doos, 10/zak

Ultrasorbs ES
Artikelnummer Omschrijving Verpakking

USAPE6191ES Ultrasorbs ES, 58.4 x 90 cm 60/doos, 10/zak

USAP4090ES Ultrasorbs ES, 228x101 cm Doos van 25

Extrasorbs AP
Artikelnummer Omschrijving Verpakking

EXTRASRBE6090 Extrasorbs AP, 58.4 x 90 cm 60/doos, 10/zak

EXTRASRBE7590 Extrasorbs AP, 80 x 90 cm 60/doos, 10/zak

Steriele versies
Artikelnummer Omschrijving Verpakking

ULTRSRB4561ST   Ultrasorbs AP, 45 x 61 cm, Sterile 160/doos

ULTRSRB6191STA Ultrasorbs AP, 61 x 91 cm, Sterile 50/doos

MSCE4090PPSTA   Ultrasrorbs AP, 228 x 101 cm, Sterile 25/doos

Specialty Drypads - OK tafel laken 
Artikelnummer Omschrijving Verpakking

EXTRASRBE150 Extrasorbs OR, 80 x 210 cm Doos van 30

MSCE4090PUPS Ultrasorbs OR, 101 x 228 cm Doos van 30

MSCE4090PUPSB Ultrasorbs OR, 101 x 228 cm, Single packed 1/zak, 30/doos

Producten voor
huidbeschadigingspreventie.

Ervaar zelf hoe effectief onze Ultrasorbs en Extrasorbs
onderleggers zijn om patiënten droog te houden. Neem
contact op met uw Medline contactpersoon voor een pilot 
 in uw instelling.

Ultrasorbs AP, ES en Drypads zijn medische 
hulpmiddelen class I niet steriel.

Steriele underpads ULTRSRB4561ST, ULTRSRB6191STA en MSCE4090PPSTA
zijn medische hulpmiddelen class I steriel

Voor gebruik, gelieve instructies en waarschuwingen te lezen op de gebruiksaanwijzing
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