IF

GEAVANCEERDE
WONDVERZORGING

Natuurlijke interventie
in protease-activiteit en pH

Antibacteriële en Ionogene Formulering (IF) voor specialistische wondverzorging
Principelle
Wij ontwikkelen producten voor de geavanceerde
wonderverzorging, gebaseerd op nieuwste
wetenschappelijke ontwikkelingen. Wij richten
op de zeer gecompliceerde en unieke wonden.
We werken samen met artsen, onderzoekers,
productontwikkelaars en partners om specialistische
producten te ontwikkelen die we onder de merknaam
Principelle in de markt brengen. Kijk voor meer
informatie op www.principelle.com

IF
Natuurlijke interventie door biomedische honing en
andere natuurlijke ingrediënten
Principelle IF® is een steriele wondzalf met een formulering van spoorelementen en boekweithoning. Mineralen en
spoorelementen zijn rechtstreeks vermengd met donkere boekweithoning, geschikt voor medische toepassing. De
formule bevat géén synthetische componenten.
Door het wondmilieu te stabiliseren brengen we chronische wonden terug naar een staat waarin wondheling weer op
een natuurlijke manier kan verlopen. Principelle IF stabiliseert het wondmilieu door overtollige proteases af te voeren,
bacteriële contaminatie te elimineren en ontstekingsreacties te remmen in therapie-resistente wonden. Het product is
te verkrijgen in een geïmpregneerd wondverband (acetaat-gaas) en als wondzalf in een tube, voor diepe wonden.

Continuerende Zorg
Verplegen en verzorgen zijn allebei werkwoorden. Ondersteuning van de verzorgende verpleger vraagt om effectieve,
uitgebreide interventie dat meer kan bieden dan we fysiek al kunnen. Het in balans brengen van biochemische
componenten en -processen over een langere tijd maximaliseert het profijt van elke kostbare verbandwissel. Het is een
uitdaging om de verzorgende verpleging in ieder product tot zijn recht te brengen.
Principelle IF kan gebruikt worden voor acute en chronische wonden. De indicatie voor dit product is een breed scala
aan gecompliceerde wondtypes, zoals diabetische voet syndroom, decubitus, brandwonden, ulcus cruris, diepte- en
tunnelwonden. Het product mag gebruikt worden op droge en exsuderende wonden. In gevallen van vochtige of
exsuderende wonden kan een secundair absorberend verband aangebracht worden.

Bestel Principelle IF producten:
Product type

Inhoud

Afmeting/inhoud

Bestelnummer

ZI-nummer

EAN code

Principelle IF wondzalf

10

15 gram (tube)

PPIF15

15805182

871816413014

Principelle IF wondverband 0810

10

8 x 10 cm

PPIF0810

15665828

8718164130069

Principelle IF wondverband 0820

10

8 x 20 cm

PPIF0820

15665836

8718164130038
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