
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PRODUCTBESCHRIJVING  
 

De OxyzymeTM steriele wonddressing is bedoeld voor gebruik op externe 

wonden. Oxyzyme bestaat uit twee componenten  

hydrogel die samen een semi-occlusieve laag vormen . De hydrogel 

absorbeert wondvocht. De gelstructuur hecht zich gelijkmatig aan het  

wondoppervlak, zorgt voor een blijvend vochtige omgeving en draagt bij 

aan autolytisch debridement. De vochtige wondomgeving en de 

bacterieremmende werking ondersteunen het natuurlijke genezingsproces 

en verkleinen het risico op infectie. De Oxyzyme dressing is in feite een 

geavanceerd biochemisch systeem dat kleine hoeveelheden 

waterstofperoxide produceert. Deze genereert in de hydrogel weer Iodine, 

dat bijdraagt aan de vorming van een bacterie-arm milieu. Ook het 

onderliggend lijden moet worden behandeld. Als regel dient de Oxyzyme 

dressing om de 2 à 3 dagen te worden vervangen. 

 

De werking van OxyzymeTM berust op een geavanceerd biochemisch 

proces, waardoor het werkt als een moleculaire pomp. Deze trekt zuurstof 

aan uit de atmosfeer en transporteert deze naar het wondoppervlak. 

Oxyzyme bestaat uit twee hydrogel sheets: waarvan een sheet met 

glucose, die in direct contact met de wond wordt gebracht. De tweede 

sheet bevat glucose oxidase, een natuurlijk enzym dat ook voorkomt in 

bijvoorbeeld honing. 

 

Het biochemische proces wordt in gang gezet door de enzymsheet bovenop 

de glucosesheet te plaatsen. Zuurstof uit de atmosfeer wordt aangetrokken 

en vastgehouden door de glucose oxidase en omgezet in een geringe 

hoeveelheid waterstofperoxide. Dit veroorzaakt een stijging in het 

zuurstofpercentage waardoor de dressing meer zuurstof aantrekt. In 

tegenstelling tot zuurstof is de waterstofperoxide vrij oplosbaar in de 

waterige bestanddelen van de dressing. Daardoor kan deze zich 

gemakkelijk verspreiden naar het dressingoppervlak dat in contact staat 

met de wond. Daar wordt de waterstofperoxide direct weer omgezet in 

zuurstof, alvorens de cellen van het wondbed te bereiken. Een deel van de 

waterstofperoxide gaat ook een reactie aan met de Iodide in de dressing, 

wat resulteert in de aanmaak van een geringe hoeveelheid opgeloste 

zuurstof en Iodine. Dit laatste is goed te zien aan het geelbruin of goud 

verkleuren van de dressing. Alle resterende waterstofperoxide wordt aan 

het wondoppervlak direct omgezet in zuurstof. Zoals bekend heeft Iodine 

een antibacteriële werking en draagt het dus bij aan een wondmilieu waarin 

bacteriën slecht gedijen. 
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