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Compleet systeem voor de behandeling en preventie 
van IAD, decubitus* en overig vochtletsel
Veilig en huidvriendelijk

• Voorkomt vochtletsel

• Bevordert huidherstel

• Beschermt gezonde én beschadigde huid

• Vermindert schadelijke effecten van schuifkrachten

 Stroomlijnt het dagelijks incontinentiemanagement
 Verlaagt directe én indirecte zorgkosten

Skin Protectant en Skin & Incontinent Cleanser

NIEUW!
    Cleanser



Het Aldanex systeem bestaat uit Aldanex Skin & Incontinent 
Cleanser, een vochtinbrengend huidreinigingsmiddel en Aldanex 
Skin Protectant, een beschermende crème. Aldanex is bedoeld voor 
de dagelijkse verzorging van incontinente patiënten en vergelijk-
bare groepen, waaronder baby’s en peuters. Aldanex biedt een bij-
zonder kosten-efficiënte oplossing voor het behandelen en voorkomen 
van vochtgerelateerde huidproblemen, zoals Incontinence Associated 
Dermatitis (IAD), luieruitslag, intertrigo en decubitus (t/m categorie 2). 

De twee Aldanex producten vormen samen een perfect op elkaar 
afgestemd verzorgingssysteem, maar kunnen ook afzonderlijk 
worden gebruikt. 

Het Aldanex systeem draagt bovendien bij aan hydratatie van 
de huid en het handhaven van een optimaal vochtig (wond)milieu.

De huidvriendelijke en kosten-efficiënte oplossing voor de dagelijkse verzorging 
van patiënten met incontinentieproblematiek

Agressieve stoffen werken in op de huid en tasten de beschermende ‘zuurmantel’ 
aan. Als deze barrière is doorbroken, kunnen irriterende en schadelijke stoffen 
binnendringen en gaat vitale vochtigheid verloren.

Aldanex vormt een beschermende laag op de huid, waardoor de barrièrewerking 
van de zuurmantel hersteld kan worden. De huid is weer beschermd tegen 
agressieve en schadelijke invloeden van buitenaf (o.a. van urine, feces en 
transpiratievocht).

Infectieveroorzakers

Vochtigheid

Productbeschrijving en werking
Aldanex Skin & Incontinent Cleanser is 
een pH-neutrale huidreinigingsvloeistof in 
sprayflacon, die veel ingrediënten gemeen 
heeft met de Aldanex Skin Protectant. 
De cleanser kan als spray of als foam worden 
aangebracht. Het is bedoeld voor de dagelijkse 
reiniging bij patiënten met incontinentie-
problemen of doorligwonden (t/m categorie 2) 
en is zeer geschikt als voorbehandeling vóór 
het aanbrengen van Aldanex Skin Protectant.

De drievoudige werking van Aldanex:

1. Aldanex voorkomt de ontwikkeling van IAD, vocht-
 letsel, decubituswonden, intertrigo en luierdermatitis 
 bij kwetsbare patiënten en baby’s.
2. Aldanex bevordert huidherstel door het creëren van 
 een ideaal (wond)milieu. 
3. Aldanex beschermt geïrriteerde en/of beschadigde 
 huid door een barrière te vormen tegen infectieveroor-
 zakers en negatieve vochtgerelateerde invloeden.

Incontinentie is een frequente oorzaak van huidbeschadiging. Zowel 
urine (pH 6 - 8,5) als feces (pH 7- 7,5) bevatten toxische enzymen 
die inwerken op de huid en de normale pH-waarde (5,5) verhogen. 
Dit vermindert de natuurlijke beschermfunctie van de huid tegen 
bacteriën, gisten en schimmels en leidt tot een geïrriteerde, rode, 

ontstoken en/of beschadigde en pijnlijke huid (Incontinence 
Associated Dermatitis, IAD). Vochtletsel is een beruchte risicofactor 
voor het ontstaan van decubitus. Een prioriteit in elke zorg-
omgeving is dus effectief incontinentiemanagement, precies 
waarvoor het Aldanex systeem is ontwikkeld.

Incontinentie en decubitus

Aldanex Skin Protectant is een transparante, viskeuze, niet-vette, zachte en geurvrije crème op siliconenbasis 
voor de behandeling en preventie van huidbeschadigingen en oppervlakkige wonden. Het product is pH-neutraal, 
zinkvrij en hecht uitstekend op zowel droge als vochtige huid. Door de hoge kleefkracht krijgt Aldanex optimaal 
de kans om langdurig zijn beschermende barrièrefunctie te vervullen tegen externe invloeden.  

Skin Protectant en Skin & Incontinent Cleanser



Indicaties
Aldanex Skin Protectant is geïndiceerd voor:
• De behandeling en preventie van huidbeschadigingen door incontinentie (urine, feces of beide). 
• De behandeling en preventie van decubituswonden tot en met categorie 2, intertrigo (smetten) en luieruitslag bij baby’s en peuters.
• Zeer oppervlakkige wonden, maceratie van wondranden en maceratie/frictie rond drains, katheters en trachea- en nasale canules.
 Bij schimmelinfecties, denk hierbij bijvoorbeeld ook aan diabetespatiënten met schimmels tussen de tenen, kan Aldanex Skin Protectant 
 zonder probleem (ook preventief) worden gebruikt in combinatie met antimycotica. Breng in dit geval eerst het antimycoticum aan 
 en vervolgens een dun laagje Aldanex Skin Protectant. 

Aldanex Skin & Incontinent Cleanser is geïndiceerd voor de dagelijkse huidreiniging. 

Contra-indicaties
Aldanex niet gebruiken bij patiënten waarvan bekend is dat zij allergisch zijn voor één of meer van de ingrediënten. 
Aldanex is uitsluitend bedoeld voor extern gebruik. Voorkom contact met de ogen.

Het Aldanex systeem: optimaal gebruiksgemak
Het Aldanex systeem is ontworpen met maximaal gebruikersgemak 
als uitgangspunt. De cleanser is eenvoudig, gedoseerd en zonder 
toevoeging van water te gebruiken. Dankzij de drijfgasloze flacon met 
verstelbare spuitmond kan de cleanser naar keuze als spray of als foam 
worden aangebracht. Na inwerking laat het product zich probleemloos 
verwijderen met behulp van een disposable doekje of washandje. 

 
Aldanex Skin Protectant is gemakkelijk en pijnloos met de vingertop 
aan te brengen en te distribueren over het te behandelen huidopper-
vlak. Ook het verwijderen gaat gemakkelijk en pijnloos met een 
disposable doekje, water of de Aldanex Skin & Incontinent Cleanser. 
Beide Aldanex producten zijn vrij van toxische of anderszins 
schadelijke stoffen.

Toepassing  Instructies voor gebruik: 

Breng een dun laagje Aldanex aan.
• Reinig het te behandelen huidoppervlak met Aldanex Skin & Incontinent Cleanser of een ander geschikt huidreinigingsmiddel. 
• Was of reinig de handen en gebruik handschoenen. 
• Knijp een geringe hoeveelheid Aldanex uit de tube op de vinger en breng deze centraal aan op het te beschermen huidgebied. 
 Een druppel ter grootte van een erwt volstaat voor een oppervlak van 64 cm² (ca. 8 x 8 cm).
• Verdeel met zo min mogelijk druk de Aldanex met een draaiende beweging van het centrum uit naar de randen toe. 
• Herhaal na elke verschoning of zo vaak als nodig is.

De dagelijkse praktijk: indicaties voor het inzetten van Aldanex

Decubitus en vochtletsel                         Vochtletsel                                               Intertrigo (smetten)

Waarom Aldanex zorgbudgetten ontziet
Om verschillende redenen is het Aldanex systeem één van de meest 
economische op de markt:

1. Aldanex voorkomt onnodige behandelkosten. Aldanex helpt 
vochtletsel te voorkomen, of beheerst het probleem vóórdat er 
decubitus kan ontstaan, met alle extra zorgkosten die daarmee 
gepaard gaan.

2. Lagere personele kosten. Preventie met Aldanex is veel minder 
arbeidsintensief dan de behandeling van decubitus. Daarnaast zorgt

de laagdrempelige toepassingsmethode voor een besparing op 
arbeidstijd én op de inzet van hoog gekwalificeerd personeel.

3. Geen wondafdekking nodig. Aldanex maakt geen vlekken en 
kan zonder wondverband worden gebruikt.

4. Scherp geprijsd + weinig product nodig. Aldanex is uiterst 
concurrerend op prijs-kwaliteit. Aldanex Skin Protectant is daarnaast 
extra economisch omdat een minimale hoeveelheid product al de 
maximale werking biedt.



Waarom Aldanex onmisbaar is bij de dagelijkse behandeling en preventie van 
vochtletsels en decubitus*

• Compleet systeem voor reiniging, behandeling en preventie

• Bestrijdt de gevolgen van Incontinence Associated Dermatitis (IAD)

• Verlaagt het risico op decubitus door behandeling en preventie van vochtletsel

• Geschikt voor zowel gezonde als oppervlakkig beschadigde huid

• Zinkvrij, dus ook geschikt voor patiënten met radiotherapie

• Uitstekende hechting op zowel vochtige als droge huid

• Geschikt voor dagelijks of nog frequenter gebruik

• Ideaal voor opname in simpele, doeltreffende behandelprotocollen

• Gemakkelijk en pijnloos aan te brengen en te verwijderen

• Draagt snel bij aan een betere leefkwaliteit 
 voor de patiënt 

• Kostenbesparend door concurrerende prijs, 
 lage dosering en preventieve werking

 * Tot en met categorie 2

Ontwikkeld voor de praktijk
Aldanex is een eigen merk van BiologiQ, waardoor de ontwikkeling optimaal kon worden afgestemd op feedback uit 
de (wond)zorgpraktijk. Om die reden biedt Aldanex op veel punten concrete productverbeteringen ten opzichte van 
vergelijkbare producten in de markt:

Voor behandelaars en patiënten:
• Aldanex is transparant (betere observatie huidconditie)

• Substantie is beter uitstrijkbaar op de huid

• Betere hechting, waardoor crème langer in situ  en effectief blijft

Economisch:
• Aldanex is verkrijgbaar in twee maten: tubes 
 van 85 en van 115 gram

• Een minimale hoeveelheid Aldanex Skin Protectant
 volstaat voor maximaal effect

• Minder productverspilling door beter uitknijpbare 
 tube (Skin Protectant)

• Betere productbescherming dankzij gebruik 
 ‘pharmaceutical grade’ tube

• Zeer concurrerende prijsstelling

Duurzaamheid:
• Tubes en verpakkingen zijn recyclebaar

85 gr.                                 

115 gr. 

237 ml.



 
Aldanex casuïstieken

Na 4 dagen
Casus: Incontinentie Dermatitis
Kind, 9 maanden oud. Pijnklachten in verband met ernstige luierdermatitis.

Status bij aanvang behandeling 
met Aldanex.

Na 2 dagen is de uitslag verdwenen, 
reductie roodheid 80%, geen pijn meer.

Na 4 dagen volledig geheeld.

Na 5 dagen
Casus: Intertrigo
Volwassene, Intertrigo, smetten tussen tenen.

Status bij aanvang behandeling met 
2x daags Aldanex.

Na 2 dagen is het letsel duidelijk
verminderd.

Na 5 dagen volledig geheeld.

Status bij aanvang behandeling 
met Aldanex.

Na 2 dagen zichtbare verbetering. Na 9 dagen is de huid bijna volledig 
geheeld.

Na 9 dagen

Casus: Incontinentie Dermatitis
Prematuur (25 weken), diarree, luierdermatitis. Gedurende 4 weken zonder succes behandeld 
met conventionele middelen. Daarna overstap op Aldanex.

Status bij aanvang behandeling met 
Aldanex.

Na 3 dagen sterke vermindering  
maceratie.

Na 13 dagen ulcus geheel gesloten.

Na 13 dagen

Casus: Ulcus met periwondmaceratie  
Man, 77 jaar. Transversotransversostomie in latere behandelfase. Matige nierfunctie. Sufficiënte
buikwand met granulerende buikwond. Maceratie peri wond. Gebruik van Aldanex met hydrofiber.



 

Veilige OplOssingen VOOr 
WOndgenezing en infectiebestrijding

BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming, opererend vanuit de visie dat de toekomst van de wondzorg 

ligt in innovatieve, (bio)actieve en duurzame wondgenezingsproducten. Deze moeten gericht zijn op het 

stimuleren van het eigen regeneratief vermogen van het menselijk lichaam en gebaseerd op de nieuwste inzichten 

in de biologie van de (complexe) wond. 

Totaalconcept in (bio)actief Wond Management
Leidende criteria bij de ontwikkeling van het BiologiQ productaanbod zijn bewezen werkzaamheid, duurzaamheid, 

kosten-efficiency, kortere behandeltijden en een betere kwaliteit van leven voor de patiënt. BiologiQ wil daarom een 

totaalconcept in wondmanagement bieden, door zoveel mogelijk productoplossingen te selecteren die onderling 

complementair zijn. Als bijdrage aan de vereiste kostenbeheersing in de gezondheidszorg streeft BiologiQ tevens 

naar effectievere en economisch meer verantwoorde alternatieven op het gebied van de wondzorg. 

Dit alles met respect voor milieu, mens en maatschappij.

www.BiologiQ.nl
© 2016 BiologiQ®
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Aldanex®

Productie en CE-registratie
Aldanex® Skin Protectant en Aldanex® Skin & Incontinent Cleanser worden geproduceerd door BioMed Laboratories, LLC, Dallas, 
TX 75227 U.S.A. Aldanex® Skin Protectant en Aldanex® Skin & Incontinent Cleanser zijn medisch hulpmiddel, CE klasse 1.

EC representative: Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH ‘s Gravenhage, Nederland.
Tel: (+31) 70 345 85 70, Fax: (+31) 70 346 72 99.

Vergoeding
Zie www.biologiq.nl voor de actuele vergoedingsstatus. 
Verpakkingshoeveelheid 

 Aldanex® Skin Protectant  Productcode  Z-Index nummer
 1 tube   85 gr. 5274 16017331
 1 tube 115 gr. 5273 15983064

 Aldanex® Skin & Incontinent Cleanser
 1 sprayflacon 237 ml. 00327 16213238

Verkrijgbaarheid en bestelinformatie
Aldanex® Skin Protectant en Aldanex® Skin & Incontinent Cleanser kunnen worden besteld bij de apotheker, groothandel of bij 
de distributeur BiologiQ: telefoon (055) 368 44 60, fax (055) 368 44 66, e-mail info@BiologiQ.nl
Of ga naar onze webwinkel www.aldanex.nl voor het bestellen van enkele tubes.


