Wondzorg onderzoek Flamigel®
Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje! Voor we het weten
lopen we een wond op zoals een oppervlakkige schaafwond,
snijwond, brandwond of zonnebrand. Het is dus erg belangrijk
dat iedereen weet hoe een wond correct wordt verzorgd.
Zo kunnen verdere letsels worden voorkomen en zal
wondgenezing sneller plaatsvinden.
Een wond verzorgen… Dit lijkt vaak vanzelfsprekend! Toch is het niet zo evident als de
meeste mensen zouden denken… Uit een recente enquête van Flamigel® blijkt dat de
Belg een slechte leerling is in wondzorg.
Zo voerde Flamigel® in de zomer een onderzoek uit naar de percepties
over wondheling in België. We vroegen jullie antwoord op meerdere
stellingen die peilen naar de kennis over wondverzorging.
Wat blijkt? Een wond verzorgen… Dat is toch niet zo evident! Zo wist slechts 8%
van de Belgen correct een wond te verzorgen. Hieronder delen wij kort
de resultaten van het onderzoek en geven we je tips voor een correcte en dus
spoedige wondverzorging.

Ontsmettingsmiddel
88% van de Belgen denkt dat een wond altijd ontsmet moet
worden maar dit klopt helemaal niet! Een wond hoort alleen
ontsmet te worden in geval van infectietekens, bij erg vuile wonden
en bij personen met verminderde weerstand. Dit wist maar 27%
van de Belgen. Het is belangrijk om de wond goed te reinigen,
maar ontsmetten hoeft dus zeker niet altijd.

Microben
Microben in een wond… De meeste Belgen denken dat deze
afkomstig zijn van de buitenlucht, aanraking met kleding
en stoffen of het verband. Slechts 33% van de Belgen weet
dat de meeste microben in een wond afkomstig zijn van
de patiënt zelf.

Vochtig wondmilieu
Net zoals planten water nodig hebben om te groeien heeft
een wond vocht nodig om te genezen. Een vochtig wondmilieu
zonder korst zorgt er dan ook voor dat wonden tot 40% sneller
genezen. Toch weet slechts 22% van de Belgen dat een vochtig
wondmilieu bijdraagt aan snellere wondgenezing.

Hoe bekom ik een vochtig wondmilieu?
Creëer een vochtig wondmilieu door tweemaal per dag Flamigel®
aan te brengen. Flamigel® bevat een hydrocolloïd dat een optimaal
vochtig wondmilieu helpt te ontwikkelen om de celhernieuwing
te versnellen en zo de kans op littekenvorming te verminderen.

De correcte wondverzorging
Slechts 8% van de Belgen weet correct
een wond te verzorgen. Dat blijkt
uit resultaten van ons meest recente
onderzoek. Een wond verzorgen blijkt
dus toch niet zo evident als verwacht…

Maar hoe ziet de correcte wondverzorging er dan wel uit?

Was allereerst altijd goed je handen voor je aan de verzorging begint. Haal voorzichtig
alle eventuele vuilresten uit de wond door de wond grondig te reinigen.
Ontsmetten is zeker niet altijd nodig! Droog de huid voorzichtig af met een proper
kompres. Breng een wondgel zoals Flamigel® aan, en eventueel een verband om
de wond te beschermen. Houd de wond enkele dagen goed in de gaten en verzorg
deze dagelijks.

