WONDZORG
NOCARE

VENTURI™ KIT MET GAAS
De VENTURI™ is een systeem voor het toepassen van “Onderdruk Wond Therapie” (OWT).
Voor de wondafdichting is er keuze uit 4 verschillende kits: VENTURI kit Medium met platte
drain, VENTURI kit Large met platte drain, VENTURI kit Abdominaal met platte drain en
VENTURI kit met kanaal drain. De keuze voor een kit voor wondafdichting wordt bepaald
door het volume aan wondvocht, de afmeting van de wond en het type wond.
De VENTURI kits bestaan uit: een platte of kanaal drain, anti-microbieel gaas, transparante
film, fysiologische zoutoplossing, gelpad en een slang met klem en adaptor -connector voor
de pomp. In de kit Abdominaal zit aanvullend een wondcontactfolie, een extra platte drai n en
een y-connector. De kanaaldrain is in het bijzonder geschikt voor

wonden met

tunnelvorming, ondermijning of fistels.



Verkrijgbaar met platte drain in Medium, Large, Abdominaal en
met kanaaldrain



Alles wat nodig is voor het afdichten van een wond direct bij
de hand in één kit



Drain kan ingekort worden op maat van de wond



Drain bestaat uit zacht en flexibel silicone



Anti-microbieel gaas helpt infecties voorkomen en
minimaliseert het aantal wondverbandwisselingen
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WONDZORG
NOCARE

VENTURI™ KIT MET FOAM
De VENTURI™ is een systeem voor het toepassen van “Onderdruk Wond Therapie” (OWT).
Voor de wondafdichting met foam is er keuze uit 4 verschillende kits: VENTURI kit Small,
VENTURI kit Medium, VENTURI kit Large en VENTURI kit Abdominaal. De keuze voor een
kit voor wondafdichting wordt bepaald door de afmeting van de wond en het type wond.
De VENTURI kits bestaan uit: foam, transparante film en drainagepoort met klem en
adaptor-connector voor de pomp. In de kit Abdominaal zit aanvullend een wondcontactfolie,
een extra drainagepoort en een y-connector.



Verkrijgbaar Small, Medium, Large, Abdominaal



Alles wat nodig is voor het afdichten van een wond direct bij
de hand in één kit
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Foam verliest geen partikels na het op maat knippen
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