
Curea P1 en P2

voordelen voor de patiënt
• snellere genezing
• gaat geurvorming tegen
• minder verbandwisselingen
• vermindert pijn

economische voordelen
(t.o.v. hydrocolloïd, hydro� ber, 
absorberend verband en foam)
• snellere genezing
• minder verbandmateriaal nodig
• minder personele inzet nodig

DE VOORDELEN

• creëert ideale vochtbalans op de wond; 
 - droogt de wond(en) niet uit
 - neemt het aangeboden wondvocht op
 - voorkomt maceratie
• zorgt voor optimale wondreiniging; 
 houdt ook de wondranden schoon 
• bindt bacteriën (MRS/MMP/coli) verantwoord in de kern; 
 gaat groei van onwenselijke bacteriën tegen
• exsudaat wordt gebonden in de kern en vormt zich tot een gel
• absorbeert pus en (gestold) bloed 
• bruikbaar onder compressietherapie
• gaat geurvorming tegen
• vermindert pijn

Inzetbaar in het wond genezings-
proces, van start tot � nish

exsudatiefase

granulatiefase

Excellente producten 
die zelfs presteren onder 

letterlijke druk.
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9
formaten

7,5 x 7,5  P1-075075-10 15641007

10 x 10  P1-100100-10 15641031

10 x 20  P1-100200-10 15641074

10 x 30  P1-100300-10 15641104

20 x 20  P1-200200-10 15641139

20 x 30  P1-200300-10 15641163

15 x 25 border P1B-150250-10 15943151

16 x 16 border P1B-160160-10 15943178

10 stuks
 maat • cm type code z-index

5 stuks
 maat • cm type code z-index

11 x 11 P2-110110-10 15773132

10 x 20 P2-100200-10 15773167

20 x 20 P2-200200-10 15773191

20 x 30 P2-200300-10 15773221

10 x 10  P1-100100-5 15972712

10 x 20  P1-100200-5 15972720

12 x 12 drain P1-100100D-5 15972755

11 x 11 P2-110110-5 15972739

10 x 20 P2-100200-5 15972747

10 stuks
maat • cm code z-index

5 stuks
maat • cm code z-index

4
formaten

25 stuks
 maat • cm type code z-index

12 x 12 drain P1-100100D-25 15741346

border

border

drain

Curea is verkrijgbaar in een breed assortiment 
formaten en verpakkingseenheden

Macroweg 10  •  5804 CL  Venray  •  tel. +31 (0)88 - 2208822
  info@vanheek.com  •  www.vanheek.com

folder_curea_P1_P2.indd   2 10-03-15   10:18


