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Meer weten of sample bestellen?
Gaat u aan de slag met een sample? Laat ons weten wat 
uw ervaringen zijn! Wilt u een sample aanvragen voor een 
collega? Neem contact op met onze adviseurs. Benieuwd 
naar onze andere wondzorgproducten? Bekijk ons gehele 
assortiment op vanheek.com.

Snel resultaat voor uw patiënten!
Door adequaat behandelen van de wond én de wondgeur 
met Curea P1 duo active ervaart uw patiënt snel resultaat!

Bestellen?

Een geurende wond zit 
niet alleen in de huid,  
ook in het hoofd.

Hoe gebruik ik Curea P1 duo active? 
Duo-functie: u kiest welke zijde u op de 
wond aanbrengt.

Focus op geur: witte zijde
Gebruik de witte zijde wanneer uw 
behandeling in de eerste plaats gericht is op 
het wegnemen van de wondgeur. Ook bij 
verzadiging van het verband biedt de witte 
zijde een geurneutraliserend effect.

Focus op reiniging: donkere zijde
Gebruik de donkere zijde wanneer de 
behandeling in de eerste plaats gericht is op 
een sterke microbiële reiniging van de wond.

Maar bij
opa stinkt
het zo...

Maatvoering Artikelnr. Z-index nr.
10 x 10 cm C1DUO-100100 16341465

10 x 20 cm C1DUO-100200 16341511

*Getest door Universitair Medisch Centrum Göttingen Duitsland.



Behandel geurende wonden met Curea P1
duo active

Wondbehandeling:
De SuperCore®-kern absorbeert schadelijke bacteriën 
en overtollig wondexsudaat en sluit deze in. Dit remt 
ongewenste groei van bacteriën. Ook vindt een effectieve
retentie plaats in het verband. Zelfs bij toepassing van
letterlijke druk, zoals bij compressietherapie.

Absorbeert bloed:
De SuperCore®-kern absorbeert zelfs bloed en houdt 
dit bloed vast.

Geurneutralisatie:
De extra laag actieve koolstof werkt als een fi lter en zorgt 
voor een zeer adequate neutralisatie van vervelende 
geuren, zelfs van de meest extreme wondgeuren.

Snel resultaat:
Direct na aanbrengen zal de wondgeur verminderen. 
U biedt uw patiënt met Curea P1 duo active direct 
verlichting! 

Geur en emotie
De zintuigen voor waarnemen van geur zitten dicht bij 
het gevoelscentrum in de hersenen. Ieder mens bouwt 
als het ware zijn eigen unieke geurdatabase op, 
bestaande uit duizenden verschillende geuren. Denk aan 
uw gevoel bij de geur van verse koffi e, zoete snoepjes of 
appeltaart. En veel mensen weten nog hoe hun huis 
vroeger rook, of ze zien hun oma voor zich bij het ruiken 
van eau de cologne. Geuren kunnen herinneringen 
helpen vastleggen én oproepen. 

Staat u stil bij de emotionele gevolgen van 
vervelende wondgeur? 

  Zonder vervelende wondgeur kijken 
zij weer vooruit!

  Curea P1 duo active: reiniging van de 
wond én neutralisatie van de geur. 

De werking van Curea P1 duo active
Vervelende wondgeur wordt veroorzaakt door 
micro-organismen.

1.

2.

Nonwoven

Actieve koolstof

SuperCore®

Nonwoven

Curea P1 duo active neemt de micro-
organismen op.

In de gepatenteerde kern (SuperCore®) 
worden de micro-organismen die geur 
veroorzaken vastgehouden.

3. De extra laag actieve koolstof werkt als een 
fi lter en zorgt voor een zeer adequate 
neutralisatie, zelfs van de meest extreme 
wondgeuren.

Denk aan opa Karel (85) die er zo 
naar uitkijkt om zijn kleinzoon Mats te 
zien, maar Mats vindt het zo stinken 
bij opa en praat liever via de iPad.

Of aan Jantien (76) die graag met haar 
vaste clubje op woensdagmiddag naar 
het winkelcentrum gaat, maar bang is 
dat de geur van de wond te ruiken is 
tijdens de gezamenlijke lunch.

Of Elly (81) die zelf eigenlijk niet 
meer gelooft dat haar been nog 
gaat genezen, omdat de geur zo 
indringend is. 
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