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wordt in gel-, kompres- en dekenvorm
geleverd;
Burnshield is Ph-neutraal en hypoallergeen (niet irriterend en niet toxisch);
Burnshield hecht niet aan de wond;
de wond blijft diagnostiseerbaar;
een positieve invloed op de latere
wondgenezing;
kan 12 tot 24 uur werkzaam blijven (mits
juist gefixeerd).

uitwerking op de zonverbrande huid. De gel
bestaat uit 96% water en Tea Tree olie.
De zonnebrandspray is aanbevolen en erkend
door de Afrikaanse kankerbestrijding (Canca)
tegen de schadelijke gevolgen van de zon.
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Applicatie aanwijzingen
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aanbrengen

EMERGENCY BURNCARE
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Solace Zonnebrand & Aftersun
Solace is een zonnebrand gel met Tea Tree Olie
in sprayvorm, die de huid beschermt tegen
de schadelijke UVA & UVB straling van de zon
en is ook geschikt voor de gevoelige huid. De
gel laat een wit laagje achter, dat nodig is om
een goede bescherming te bieden. Solace Aftersun heeft een kalmerende en verkoelende
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Burnshield is voor alle brandwonden
geschikt;
patiënten kunnen direct vervoerd
worden;
de behandleing hoeft niet gestaakt te
worden;
Burnshield koelt, verlicht de pijn, minimaliseert de ontwikkeling van de brandwond;
er ontstaat geen onderkoelingsgevaar;
Burnshield is steriel en antibacterieël en

Burnshield instructies
Burnshield instructies

•

Burnshield instruc
Burnshield instruc
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Voordelen van Burnshield Hydrogel
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Brandwondenbehandeling
Een brandwond is een van de meest ernstige letsels en dient adequaat
behandeld te worden, waardoor de langere termijn gevolgen verminderd
kunnen worden. Een goede wondverzorging is daarom van groot belang.
Koeling, Infectie-preventie en
Pijnbestrijding.
Hinderende kleding en voorwerpen dienen zoveel
mogelijk te worden verwijderd. Aan de wond vastzittende kleding niet verwijderen om extra weefselschade te voorkomen.
Begin zo snel mogelijk met:
KOELEN
Snelle aanhoudende koeling van het verbrande oppervlak vermindert niet alleen de diepte van de verbranding, maar ook de oppervlakte ervan.

Do’s
Spoelen met lauw stromend water.
Breng het juiste formaat kompres aan, bedek
het wondgebied zo volledig mogelijk.
Verwijder alle voorwerpen zoals sieraden die
voor beknelling kunnen zorgen.
Verwijder alle kleding of andere voorwerpen
die niet aan de wond vast zitten.
Gebruik fixatieverband, plastic of (huishoud)
folie.

INFECTIEPREVENTIE
Bacteriën kunnen door het wegvallen van de huidbarrière via de brandwonden gemakkelijk het lichaam binnendringen. De wonden dienen steriel te
worden afgedekt. Vooral geen zalven en/of crèmes
op de brandwonden aanbrengen.
PIJNBESTRIJDING
Een snelle effectieve koeling, in samenhang met een
vochtig milieu, zal de pijnsensatie sterk verminderen.
Voorkom dat de brandwond dieper wordt.

Effecten van Hydrogel bij brandwonden
Het gebruik van Burnshield Hydrogel kompressen
en dekens is een veilige, efficiënte en volwaardige
koelmethode. Het heeft als basis een waterachtige, melkwitte tot heldere hydrogel, bestaande
uit 96% water, waaraan conserveringsmiddelen zijn
toegevoegd. De belangrijkste werkzame stof in de
hydrogel is Melaleuca Alternifolia, beter bekend
als Tea Tree Olie. Deze etherische olie uit Australië
werkt ontsmettend, stimulerend, bacteriedodend
en voorkomt littekenweefselvorming. Ook heeft
deze olie een enigszins pijnstillende werking.
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat Hydrogel
exact hetzelfde effect heeft als lauw water. Ook
wanneer de gel pas na 30 minuten wordt aange-

Het gebruik van water kent echter ook nadelen,
bijvoorbeeld de praktische problemen tijdens het
transport van een patiënt. Burnshield Hydrogel is in
dit soort gevallen een uitstekend alternatief.
Koelen van het wondgebied heeft altijd zin, tot
zeker één uur na het ongeval. Voor een goede
koeling werd tot dusver in Nederland het gebruik
van stromend water op een aangename temperatuur, of met een temperatuur die door de patiënt
als aangenaam ervaren wordt, geadviseerd. Vol-

Burnshield is verkrijgbaar als kompres, deken en
een gel. De kompressen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor verschillende lichaamsdelen en zijn gemaakt van een synthetisch foam. Dit
kan een maximum aan gel fixeren en sluit naadloos
op alle contouren van het lichaam aan. De dekens
zijn gemaakt van een 100% wollen basisstof, zodat
deze zelfs bij extreme temperaturen niet kan ontbranden en kan worden gebruikt om lichaamsdelen of de patiënt in z’n geheel in te wikkelen.

Burnshield kan direct op de brandwond worden
aangebracht, zodat hydrogel in contact kan worden gebracht met de verbranding.

Dont’s
Verwijder niets dat aan de wond vast zit, tenzij
het nog steeds heet is of smelt.
Open geen brandblaren.
Raak de wond niet met blote handen aan.
Breng geen vette of op olie gebaseerde crèmes
en lotions aan op de wond.
Kompres niet fixeren met hydrofiele windels en
gazen of ander absorberend materiaal.

Set in etui

Rescuetas werkplaats

Kompressen

Burnshield set I Art nr. 23729
1 kompres 10 x 10 cm
1 kompres 20 x 20 cm
1 kompres 60 x 40 cm

Art nr. B237602
1 kompres 10 X 10 cm
1 kompres 20 x 20 cm
1 kompres 60 x 40 cm
1 fles Burnshieldgel 125 ml
1 paar handschoenen Large
1 rol Rudaplasto 2,5 cm
1 verbandschaar
2 rol Nobafix
1 reddingsdeken goud/zilver

Art nr. 901111
Art nr. 900906
Art nr. 901001
Art nr. 901007
Art nr. 901000
Art nr. 901131
Art nr. 901130

Burnshield set II Art nr. 23728
1 kompres 10 X 10 cm
2 kompressen 20 x 20 cm
2 kompressen 60 x 40 cm

Eerst water, de rest komt later
Water is hét ideale medium bij verbrandingen.
Vandaar dat de Nederlandse brandwondenzorg
dat ook over de afgelopen jaren sterk heeft gepropageerd: EERST WATER, DE REST KOMT LATER!

bracht, is er een aantoonbaar positief effect op de
diepte en omvang van de wond en derhalve ook
op de genezing.

Brandwondengel
10 x 10 cm
20 x 20 cm
20 x 45 cm
60 x 40 cm
Facemask
Armstrip
Vingerstrip

Art nr. 550009 50 ml hydrogel
Art nr. B550008 125 ml hydrogel
Art nr. 550004 3,5 ml blots

wassenen moeten minimaal 10 minuten koelen en
kinderen minimaal 5 minuten. Dit is essentieel voor
een goede doorstroming van het wondgebied,
waardoor warmteafgifte kan plaatsvinden.
Lauw stromend water is door de patiënt langer vol
te houden en geeft minder riscio op onderkoeling.
Koeling zorgt voor een geleidelijke hitte afvoer
vanuit de wond, waardoor uitbreiding van de
brandwond wordt tegengegaan. Tevens zijn vermindering van oedeemvorming (tot ongeveer
50%), bescherming van het microvasculaire systeem en een onmiddellijke pijnstilling effecten van
koeling.

Mini Burnkit
Art nr. 550013 NL
kompres 10 x 10 cm
2 x 3,5 ml blots
1 micropore kleefpleister
Art nr. 550014 NL
6 Mini Burnkit in dispenser
Art nr. 550015 NL
10 Mini Burnkit in wanddispenser

Easy Burnkit
Contourkompressen
Art nr. 550012
Art. nr. 881006 100 x 100 cm
2 kompressen 10 X 10 cm
Art. nr. 881007 100 x 200 cm
1 kompres 20 x 20 cm
3 x 3,5 ml blots
3 plastic hechtpleisters
1 paar handschoenen
2 rollen elastisch verband 5cm
1 rol kleefpleister
1 schaar

Brandwondendekens
Art nr. 881001 245 x 160 cm
Art nr. 881003 120 X 160 cm

