
KERRALITE COOL™

Verzachtend hydrogel 
verband voor de  
behandeling van 
droge tot weinig 
exsuderende wonden



Wat is het KERRALITE COOL™ verband?
KERRALITE COOL™ Hydrogel Moisture Balancing Dressing wordt gebruikt ter 
stimulatie van wondbedpreparatie, granulatie en epithelialisatie van 
chronische wonden en minimaliseert tegelijkertijd pijn1.

KERRALITE COOL™ Dressings maken gebruike van de Pro-ionic® technology, 
waardoor het verband vocht kan afgeven of absorberen2, afhankelijk van 
de toestand van de wond en geeft interactie met proteïnen en ionen3. Dit 
helpt bij het verminderen van schadelijke proteases zoals MMP's3 en 
stimuleert nieuwe vochttoevoer vanuit het onderliggende weefsel, en 
draagt hierdoor bij aan een autolytisch en/of osmotisch debridement1.

KERRALITE COOL™ DRESSINGS HELPEN DE WONDBEHANDELING DOOR:
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Onderbouwing

KERRALITE COOL™ Dressings bij de behandeling van skin tears2

Skin tears werden 
geclassificeerd volgens de 
International Skin Tear 
Advisory Panel (ISTAP) 
classificatie. KERRALITE 
COOL™ Dressing werd 
gedurende 4 weken 
toegepast, waarbij klinisch 
kon worden aangetoond dat 
het wondexsudaat werd 
gemanaged,  het 
wondinfectie hielp 
voorkomen en minder pijn 
gaf door een verkoelend en 
verzachtend effect op de 
wond bij aanbrengen.Dag nul: eerste presentatie skin tear Skin tear na 24 dagen

KERRALITE COOL™ Dressings zijn 
gemaakt om de interactie tussen het 
verband  met wondvocht en haar 
componenten te verbeteren. Door 
het absorberend vermogen van de 
ionische polymeren kan het verband 
beter overtollig vocht absorberen, 
wat resulteert in een verminderd 
risico op maceratie6. Daarbij 
stimuleren KERRALITE COOL™ 
Dressings een natuurlijk debridement 
door autolyse en osmose3.

Autolytisch 
debridement

Osmotisch 
debridement

•  Breekt                   necrotisch
weefsel              en           beslag                  af

•  Creëert een vochtig
milieu voor
wondgenezing

•  Stimuleert
enzymatische
activiteit

•  Mechanische
aantrekking               van
necrotisch         weefsel

• Stimuleert                       nieuwe
vochttoevoer
vanuit
onderliggend
weefsel

Wat maakt KERRALITE COOL™ Dressings beter?

DE KLINISCHE RESULTATEN  SAMENGEVAT:

eigenschappen3 Excellente vochtmanagement

3 Vermindering risico op maceratie2 3 Significante pijnreductie3

avitaal weefsel3 Snel, effectief d
1
ebridement van



Samenstelling van het verband
KERRALITE COOL™ Dressing bestaat uit een laag hydrogel met een 
polyurethane toplaag. Deze toplaag is waterafstotend, 
conformeerbaar, zeer ademend en beschermend.

De Pro-ionic® hydrogel contactlaag heeft een verzachtend, verkoelend 
effect. Beschermt tegen invloeden van buitenaf, maar is nog wel 
doorlaatbaar voor vocht, waardoor het in staat is zowel vocht te 
absorberen als af te geven2.

KERRALITE COOL™ Border Dressing heeft een kleefrand om het verband 
goed op zijn plek te houden.

1. Zachte, doorzichtige, conformeerbare
beschermende filmlaag

2. Verzachtende, verkoelende Pro-ionic® gel laag
3. Kleefrand (border)

Ook verkrijgbaar 
met kleefrand 

(border)

1

2

3



Indicaties
KERRALITE COOL™ Hydrogel Moisture Balancing Dressing wordt gebruikt 
ter stimulatie van wondbedpreparatie, granulatie en epithelialisatie van 
chronische wonden en minimaliseert tegelijkertijd pijn.

KERRALITE COOL™ Dressings kunnen worden toegepast bij een variëteit aan  
droge en weinig exsuderende wonden, zoals:

• Ulcera van de onderste extremiteit

• Decubitus wonden

• Brandwonden/ huidschade na radiotherapie

• Skin tears

• Blaren/ schaafwonden

Been ulcera

Brandwonden/ huidschade na radiotherapie

Blaren/ schaafwonden

Decubitus wonden

Skin tears

Specifieke wonden (E.B.)



KERRALITE COOL™ 

DRESSINGS

Voor meer informatie over de voordelen van KERRALITE COOL™ 
Dressings kunt u contact opnemen met uw account manager bij 
GD Medical, bellen met onze klantenservice op  040- 30 31 099 
of kijken op gdmedical.nl

 Gebruik van de wondafbeeldingen met toestemming van de patiënt. 
NB: Er kunnen specifieke indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinformatie 
zijn voor producten Systagenix, Crawford en KCI. Raadpleeg een zorgverlener en de gebruiksinstructies voorafgaand aan de 
toepassing.  Deze informatie is bestemd voor zorgverleners. 
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BESTELINFORMATIE
KERRALITE COOL™ Dressings zijn verkrijgbaar in 3 maten in zowel een 
variant met als zonder border.

KERRALITE COOL™ Dressing

Maat Verbanden 
per doos Product code ZI- nummer

6cm x 6cm 5 CWL1004  16797795 

12cm x 8.5cm 5 CWL1005  16797809 

18cmx 12.5cm 5 CWL1006  16797817 

KERRALITE COOL™ Border Dressing
8cm x 8cm 5 CWL1007 16797833

11cm x 11cm 5 CWL1008 16797841

15cm x 15cm 5 CWL1009 16797868




