
OXYZYME/IODOZYME™  
       
Steriel wondverband met jodium   
10 Steriele verbanden per verpakking  

 

Gebruiksinstructies 
 
- Voor eenmalig gebruik 
- Met gammastraling gesteriliseerd 
- NIET gebruiken als de individuele verpakking vóór gebruik beschadigd of geopend is 
- Droog houden 
- Bewaren bij kamertemperatuur (lager dan 25°C) 
 
 
1. PRODUCTOMSCHRIJVING 
Het Oxyzyme/Iodozyme steriele wondverband is bedoeld voor extern gebruik bij verwondingen. Het bestaat uit een blokkerende, 
tweecomponenten-hydrogellaag. Het verband absorbeert wondvocht, terwijl de gelstructuur zich strak tegen het wondoppervlak aan 
voegt, waardoor de omgeving vochtig blijft en het verwijderen van niet-levensvatbaar weefsel uit de wond (autolytisch debridement) 
wordt vereenvoudigd. De vochtige wondgenezingsomgeving en de uitsluiting van bacteriën ondersteunen beide het genezingsproces 
van het lichaam en verlagen het risico van wondinfectie. Het Oxyzyme/Iodozyme-verband bevat een vooruitstrevend biochemisch 
systeem dat een kleine hoeveelheid waterstofperoxide produceert waarmee vervolgens jodium in het verband wordt gegenereerd. Het 
jodium draagt bij aan de vorming van een voor bacteriën vijandige omgeving. Echter, ook de onderliggende oorzaak van de ziekte 
moet worden behandeld. Normaal gesproken wordt het verband elke 2-3 dagen verwisseld. 
 
2. INDICATIES 
Onder toezicht van een zorgverlener kan het Oxyzyme/Iodozyme-systeem worden gebruikt voor de behandeling van niet- of licht-
geïnfecteerde wonden. Ook kan het worden gebruikt op wonden met een matige uitscheiding, wonden zonder uitscheiding en op 
droge wonden.  
 
3. CONTRA-INDICATIES 
Het Oxyzyme/Iodozyme-verband bevat een kleine hoeveelheid jodium en mag om die reden dus niet worden gebruikt bij patiënten die 
bekend zijn met of waarvan het vermoeden bestaat dat zij een overgevoeligheid of een allergie hebben voor jodide of jodium, of bij 
patiënten met een schildklieraandoening (bijv. Hasjimoto-thyreoïditis of een niet-toxische nodulaire struma). Het mag niet worden 
gebruikt bij personen die overgevoelig zijn voor of die eerder een allergische reactie hebben gehad op het verband of onderdelen 
ervan. Wees voorzichtig met het gebruik bij kinderen en zwangere en borstvoeding gevende vrouwen. Als er onduidelijkheden zijn, 
dient u contact op te nemen met uw arts of apotheker. 
 
4. VOORZORGSMAATREGELEN EN OPMERKINGEN 
• Let op: De steriliteit van de onderdelen is gegarandeerd mits de binnenste, witte verpakking vóór gebruik onbeschadigd en 

ongeopend is. Het product NIET GEBRUIKEN als dit niet het geval is. 
•  Het product is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. 
•  Tijdens het normale genezingsproces van het lichaam wordt niet-levensvatbaar weefsel uit de wond verwijderd (autolytisch 

debridement), waardoor de wond in eerste instantie groter kan lijken. Als de wond steeds groter wordt na de eerste paar 
verbandwissels, moet u een zorgverlener raadplegen. De wond moet tijdens de verbandwissels worden geïnspecteerd. Ga naar 
een zorgverlener als er tekenen zijn van een infectie (toegenomen pijn, toegenomen roodheid, uitscheiding uit de wond), een 
bloeding, een verandering in de kleur en/of reuk van de wond (toegenomen roodheid en/of ontsteking), een verweking 
(witverkleuring van de huid); hypergranulatie (overmatige weefselvorming), overgevoeligheid (allergische reactie), het uitblijven 
van genezing en als het verwijderen van het verband moeilijk gaat. In dat geval moet het verband worden gespoeld met water of 
steriele fysiologische zoutoplossing; 

•  Omdat het Oxyzyme/Iodozyme-verband een vochtige omgeving creëert waardoor de vorming van nieuwe bloedvaten wordt 
gestimuleerd, kunnen de delicate, nieuw gevormde bloedvaten een enkele keer bloederig wondvocht produceren. 

•  Er mag tussen de primaire Oxyzyme/Iodozyme-wondcontactgel en het wondoppervlak geen fysieke of voor water 
ondoordringbare barrière, zoals bijv. met producten op oliebasis als vaseline of barrièrecrèmes, worden gelegd. Desgewenst 
kunnen barrièrecrèmes worden gebruikt langs de wondranden en op de huid rond de wond. 

•  Daar waar nodig moeten de juiste aanvullende maatregelen worden genomen (bijv. het gebruik van oplopende compressie bij de 
behandeling van veneuze beenzweren of drukontlastingsmaatregelen bij de behandeling van drukzweren, systemische antibiotica 
en frequente controle van de behandeling van wondinfectie, beheersing van de bloedglucoseconcentratie bij diabetische zweren 
etc.). 

 
5. INTERACTIES 
Het gebruik van een niet-ademend verband over Oxyzyme/Iodozyme heen, kan een nadelig effect hebben op de werkzaamheid van 
Oxyzyme/Iodozyme. 
Er bestaat een potentieel risico van interactie van jodium met lithium en om die reden wordt gelijktijdige toediening niet aanbevolen. 
Het Oxyzyme/Iodozyme-verband mag niet worden gebruikt in combinatie met andere wondverzorgingsproducten zonder daarover 
overlegd te hebben met een zorgverlener. 
 
6. ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 
Omdat het verband een kleine hoeveelheid jodium bevat, moet het met voorzichtigheid worden gebruikt bij kinderen en zwangere of 
borstvoeding gevende vrouwen. 
 



7. BIJWERKINGEN 
In zeldzame gevallen is contactallergie en lokaal oedeem gemeld. Er kan wat roodverkleuring of zwelling rondom de wond optreden 
zonder dat dit noodzakelijkerwijs een allergische reactie is. 
 
8. AANWIJZINGEN VOOR HET AANBRENGEN  
Het Oxyzyme/Iodozyme-verband bestaat uit twee steriele onderdelen, verpakt in afzonderlijke, steriele witte verpakkingen met lipjes 
voor het eenvoudig openen: PAKJE 1 – de grootste wondcontactgel en PAKJE 2 – de kleinste secundaire gel. Deze zijn verpakt 
in een niet-steriele, doorzichtige plastic verpakking. Het verband wordt als volgt op de schone wond aangebracht (zie de 
afbeeldingen):  
 

 
 
Afbeelding 1.  
Open PAKJE 1 en neem er de 
wondcontactgel voorzichtig uit. 
Verwijder de beschermfolie van één 
kant (afb. 1.1) en breng het 
blootliggende, plakkerige oppervlak 
van de gel aan op de wond, waarbij u 
erop moet letten dat er geen plooien 
of vouwen ontstaan. Verwijder het 
andere deel van de beschermfolie om 
de gel vrij te maken (afb. 1.2). 
 
 
Afbeelding 2. Open PAKJE 2 en 
neem er de secundaire gel uit. 

Verwijder de beschermfolie van één 
kant (afb. 2.1) om de gel vrij te 
maken en plaats dit blootliggende 
oppervlak op de wondcontactgel die 
reeds op de wond zit. Let erop dat het 
precies in het midden van de gel 
wordt aangebracht zonder vouwen of 
plooien en met zo min mogelijk lucht 
eronder. Verwijder de buitenste 
beschermfolies (afb. 2.2).  
                                                                                                            
 
 
Afbeelding 3. De over elkaar 
aangebrachte Oxyzyme/Iodozyme-

gels moeten in positie worden 
gehouden met een daarvoor geschikt, 
ademend dekverband (niet 
meegeleverd) om uitdroging te 
voorkomen. Er kan een 
polyurethaanfilmlaag of 
schuimverband worden gebruikt, zoals 
Tegaderm™ (3M Health Care) of 
Mepilex™ (Mölnlycke Health Care). 
Over het afdekverband kan een 
compressief verband  worden 
aangebracht.  

9. BELANGRIJKE OPMERKINGEN  
•  Het grotere verband met de wondcontactgel (PAKJE 1) moet in contact komen met de wond.  
•  Het kleinere verband met de secundaire gel (PAKJE 2) wordt in het midden op het grotere gelverband aangebracht (1). 
•  Alle beschermfolies MOETEN van de gels worden verwijderd voor een juiste werking van Oxyzyme/Iodozyme. 
•  NIET gebruiken als de individuele productverpakking is beschadigd. 
•  NIET gebruiken na de UITERSTE GEBRUIKSDATUM op de productverpakking. 
•  Bewaren op een koele, droge plaats bij een temperatuur lager dan 25°C. 
 
 
10. AFVOER 
De verpakking en de beschermfolies kunnen bij het gewone afval worden gedaan. 
De gebruikte verbanden moeten als klinisch afval worden afgevoerd.  
Eventueel geopende, maar niet binnen één dag gebruikte verpakkingen moeten bij het gewone afval worden gedaan.  
Als u aanvullende informatie of hulp nodig heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de distributeur BiologiQ of de producent  
Archimed LLP. Telefoon +44 (0)1234 782870 tijdens kantooruren in GB, of de website www.Archimed.co.uk bezoeken.  
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Verkrijgbaarheid en bestelinformatie 
Oxyzyme/Iodozyme is op recept verkrijgbaar en kan worden besteld bij apotheker, groothandel of bij de distributeur BiologiQ: Telefoon 
055 – 368 44 50. Fax 055 – 368 44 66.  
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