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PRODUCT NAAM: Detectaplast Burn Care Gel 

ALGEMENE NAAM: Sterile Burn Gel 

 

SPECIFICATIES 

 

REF 9302 Burn gel dressing 10 x 10 cm  -  20 pcs/box 

REF 9303 Burn gel dressing 20 x 20 cm  -  6 pcs/box 

REF 9304 Burn gel dressing 30 x 40 cm  -  6 pcs/box 

REF 9308 Burn gel 118 ml  -  6 pcs/box 

REF 9320 Burn Care Kit 

REF 9321 Burn Care Kit XL 

PRODUCT OMSCHRIJVING 

Detectaplast Burn Care Gel is een in water oplosbare gel op basis van water die de hitte uit een 
brandwond trekt terwijl het de pijn verlicht, de huid koelt en beschermt tegen besmetting door de lucht. 
Door Detectaplast Burn Care Gel zo snel mogelijk aan te brengen, wordt de hitte van de brandwond 
afgevoerd en wordt voorkomen dat de hitte dieper in de huid doordringt. De gel bestaat voor 90% uit 
gezuiverd water en heeft hetzelfde verkoelende effect als water, maar omdat hij dik is, blijft hij op de 
brandwond zitten en verdampt hij zeer langzaam. Detectaplast Burn Care Gel is volledig oplosbaar in 
water. Resterende Burn Care Gel op een brandwond wordt verwijderd bij contact met water. 
Detectaplast Burn Care Gel is steriel door Gamma en is vijf jaar houdbaar. 

      

   GEBRUIK VOOR : 

 

Detectaplast Burn Care Gel wordt voornamelijk gebruikt om brandwonden af te dekken en de wonden 
vochtig te houden. Dit product dient als noodvoorziening bij 1e en 2e graads brandwonden. De gel trekt 
de hitte uit de brandwond terwijl het de pijn verlicht, de huid afkoelt en beschermt tegen besmetting door 
de lucht. 

HOE TE GEBRUIKEN 

 

I. KOMPRES 

Voor brandwonden door hitte : 

Scheur het zakje Detectaplast Burn Care open en leg het verband over de plaats van de wond. Knijp 
de resterende gel uit het zakje gelijkmatig uit over het verband. Laat het verband minstens 30 minuten 
op de aangetaste huid liggen. Zet het Detectaplast Burn Care verband indien nodig vast met een 
luchtdoorlatend wondverband. Zorg ervoor dat u niet te veel druk uitoefent. Roep altijd medische hulp 
in als de brandwond ernstig is of een groot gebied bedekt. Detectaplast Burn Care Gel is oplosbaar en 
kan indien nodig worden afgespoeld met zoutoplossing of steriel water. 

Voor chemische brandwonden : 

Als de chemische stof vloeibaar is, moet het getroffen gebied gedurende ongeveer 15-20 minuten met 
lauw water* worden afgespoeld. Als de chemische stof in poedervorm is, moet deze voorzichtig van 
het getroffen gebied worden geborsteld, waarna het wondgebied gedurende ongeveer 15-20 minuten 
met lauw water* moet worden afgespoeld.Volg de instructies zoals bij hitteverbranding.  

 

mailto:sales@detectaplast.be


Ortho Medic Care NV – Evolis 100 – 8500 Kortrijk (Belgium)       sales@detectaplast.be +32 56 130335 

 

 

II. GEL 
 
Voor brandwonden door hitte : 

Breng een royale laag gel aan op het getroffen gebied, zodat het de wond bedekt. Niet wrijven. Laat het 
minstens 30 minuten op de wond zitten. Zoek altijd medische hulp als de brandwond ernstig is of een 
groot gebied bedekt. Detectaplast Burn Care Gel is oplosbaar en kan indien nodig afgespoeld worden 
met zoutoplossing of steriel water. 

Voor chemische brandwonden : 
 

Als de chemische stof vloeibaar is, moet het getroffen gebied gedurende ongeveer 15-20 minuten met 
lauw water* worden afgespoeld. 
Als de chemische stof in poedervorm is, moet deze voorzichtig van het getroffen gebied worden 
afgeborsteld, waarna de wond gedurende ongeveer 15-20 minuten met lauw water* moet worden 
afgespoeld. 
Volg de instructies zoals bij hitteverbranding. 
 

WAARSCHUWING 
 

1. Niet gebruiken op 3e graads brandwonden 
2. Enkel eerste hulp bij brandwonden,schaafwonden & zonnebrand. Niet gebruiken voor genezing. 
3. Alleen voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken als de verpakking open of beschadigd is. 
4. Wrijf de gel niet in het getroffen gebied. 
5. Stop het gebruik onmiddellijk als er irritatie optreedt. 
6. Zoek altijd medische hulp bij ernstige brandwonden of als de brandwond een groot gebied      

beslaat. 

 

CONDITIES STOCKAGE 
 

Dit product moet worden bewaard bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%. Bewaren beneden 
40°C in een goed geventileerde ruimte. Gescheiden houden van giftige stoffen. 
 

*De ideale temperatuur voor water ligt tussen 15-25°C. 
Bij zeer grote brandwonden en te koud water kan er gevaar zijn voor onderkoeling. 
Te koud water doet pijn. Als de patiënt aangeeft pijn te hebben tijdens het spoelen, betekent dit dat het water te koud is. 
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REF 9320 – Burn Care Kit 

 

REF 9302 Brandwondenkompres 10 x 10 cm  3 x 

REF 9303 Brandwondenkompres 20 x 20 cm   1 x 

REF 9308 Brandwondengel 118 ml  1 x 

REF 9131 Paar handschoenen nitril blauw 3 x 

REF 9084 Elastisch verband 8cmx4m 4 x 

REF 5007 Schaar 1 x 

 Gebruiksaanwijzing 1 x 

 

REF 9321 – Burn Care Kit XL 

 
REF 9302 Brandwondenkompres 10 x 10 cm  4 x 

REF 9303 Brandwondenkompres 20 x 20 cm   2 x 

REF 9304 Brandwondenkompres 30 x 40 cm 1 x 

REF 9308 Brandwondengel 118 ml  1 x 

REF 9131 Paar handschoenen nitril blauw 6 x 

REF 9084 Elastisch verband 8cmx4m 7 x 

REF 5007 Schaar 1 x 

 Gebruiksaanwijzing 1 x 
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