Soorten verbanden
Vetverband
Dit werd aangebracht op een diepere huidwonde en schaafwonde om
verkleving met het verband te vermijden en een vlotte wondheling toe te laten.
Dit verband wordt best na een 2-tal dagen vervangen door uw huisarts of op
consultatie bij de specialist in ons ziekenhuis.
Steristrip
Deze smalle kleefpleistertjes worden aangebracht om hechtingen te bedekken
of in de plaats van hechtingen bij zeer kleine snijwondjes.
Deze mag u zelf na 5 à 7 dagen verwijderen.
Bevochtig de steristrips, wacht 10 minuten en maak ze voorzichtig los, trek
steeds naar de wonde toe.
U kunt hiervoor ook uw huisarts raadplegen.
Wondlijm
Deze speciale medische lijm valt vanzelf af als de wonde geheeld is.
Zorg ervoor dat:
* De wonde rein en droog blijft gedurende de eerste 5 dagen.
* Laat het verband, zo mogelijk, op de wonde gedurende deze 5 dagen.
* Niet gaan zwemmen of baden.
* De lijm niet losmaken.

Verzorging van een gehechte wonde
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Inleiding

Verwijderen van hechtingen

Wij hebben u opgevangen en verzorgd op de spoedgevallendienst nadat u
verwond werd. U liep een letsel op waarbij de huid en eventuele diepere
weefsels beschadigd werden.
De wonde werd gehecht onder plaatselijke (lokale) verdoving.
Hierdoor voelde u tijdens het hechten weinig of niets. Na enkele uren is de
verdoving uitgewerkt en komt het gevoel terug.
De arts heeft u eventueel pijnstillers en/of antibiotica voorgeschreven.

Dit kan na 8 tot 10 dagen. Na het verwijderen van de hechtingen wacht u
best nog 2 dagen om te baden.

Bij de thuisverzorging
* De wonde schoon en droog houden.
* Het verband erop laten gedurende 2 dagen en dan vervangen.
* Is het verband erg bebloed of vuil, vervang het. Reinig de wonde zacht met
een steriel kompres en een niet prikkelend ontsmettingsmiddel (Isobetadine
dermicum) en breng een nieuw verband aan.
Deze producten zijn verkrijgbaar in de apotheek.
* De gewonde plaats zoveel mogelijk laten rusten.
* Vermijd spanning of trekkracht op de wonde.
* Pijnstillers nemen zo nodig.

Verzorging van de wonde
* Een wonde op de hoofdhuid: houd deze droog. Verweking van de
hoofdhuid en zeeprestjes verhinderen een goede wondgenezing.
De haren best niet wassen.
* Een wonde aan de vingers: houd uw hand zo min mogelijk omlaag.

Naar de huisarts of neem contact met de
spoedgevallendienst
* Wanneer de wonde ondraaglijk pijn gaat doen.
* Wanneer de wonde gaat ontsteken (rood wordt, warm aanvoelt, ettert,..)
* Wanneer de wonde terug openstaat.

De arts heeft u voorgesteld om hiervoor:
* Naar uw huisarts te gaan of
* Op consultatie bij de specialist te gaan.

Belangrijk
Meestal krijgt u een kort verslag mee voor de huisarts. Neem dit mee bij uw
eerstvolgend bezoek.
Houd er rekening mee dat het 6 maanden kan duren vooraleer de rode kleur
van het litteken begint te vervagen.
Voor een eventuele wondverzorging kan u steeds een beroep doen op
thuisverpleegkundigen. U kan een lijst via ons bekomen.
We willen er uw aandacht op vestigen dat de behandeling die de geneesheer
bij u heeft ingesteld, en ook de adviezen die hij u daaromtrent gaf, kunnen
afwijken van de inhoud van deze brochure. Volg in dat geval steeds de
instructies van de geneesheer.
Indien de dokter van spoedgevallen u antibiotica voorschreef, is het
noodzakelijk deze volledig uit te nemen om de infectie tegen te gaan.
Indien u nog vragen heeft, kan u zich steeds wenden tot uw behandelende
geneesheer of een verpleegkundige van onze dienst (014/71 23 92).

Wij wensen u een spoedig herstel toe
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