
DERMIEL® PAD  
 
PRODUCT
Dermiel® pad
10x10 cm vochtige wondbedekker

PRODUCTBESCHRIJVING
Dermiel® pads zijn steriele wondbedekkers.  
Dermiel® pads bestaan uit een absorptielaag van 
natuurlijke viscose die is gecoat met een laagje 
niet-verklevende polyethyleen. De binnenste laag  
is geïmpregneerd met een geringe hoeveelheid 
vloeistof op basis van honing en glycerol, 
waardoor Dermiel® pads licht vochtig zijn.  
Dermiel® pads bevatten zuivere honing die  
onder gecontroleerde omstandigheden wordt 
geproduceerd. Dit gecontroleerde productieproces 
garandeert dat Dermiel® pads geen residuen van 
bestrijdings middelen bevatten en een repro-
duceerbare kwaliteit hebben.
De honing in Dermiel® pads heeft een hoog  
gehalte aan honingenzymen, o.a. glucose oxidase. 
De coating is doorlatend, zodat wondvocht kan 
worden geabsorbeerd door de viscose binnenlaag. 
De coating zorgt ervoor dat verkleving met de 
wond niet plaatsvindt.

WIJZE VAN TOEPASSING
1.  Indien nodig de wond op de gebruikelijke 

manier reinigen.  
2.  Open de verpakking door deze bij de inkeping 

open te trekken.
3.  Neem het gaasje uit de verpakking en spreidt 

het uit over de wond.
4.  Het gaasje op de gebruikelijke manier fixeren, 

bijvoorbeeld met zelfklevend poreus tape of 
verbandgaas.

5.  Na één tot maximaal 2 dagen het gaasje 
voorzichtig verwijderen en vervangen door  
een nieuwe Dermiel® pad.

INDICATIE
Dermiel® pads zijn geschikt voor de afdekking  
van oppervlakkige wonden.

CONTRA-INDICATIES
1.  Niet toepassen in geval van overgevoeligheid 

voor honing.
2.  In geval van onverwachte (niet-vermelde) 

bijverschijnselen na de toepassing van  
Dermiel® pads, gaarne contact opnemen  
met de behandelaar en de fabrikant. 

VOORZORGSMAATREGELEN
•  Niet gebruiken indien de verpakking  

beschadigd is.
•  Niet gebruiken indien de verpakking niet  

goed gesloten is.
•  Een wond maximaal 30 dagen ononderbroken 

met dit product behandelen.
• Een gebruikte dressing niet hergebruiken.
• Een geopende verpakking niet hersteriliseren.

BEWAARCONDITIES
Bewaren tussen 10 en 30ºC.
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DERMIEL® PAD  
 
PRODUCT
Dermiel® Pad
Moist wound dressing, 10x10 cm

PRODUCT DESCRIPTION
Dermiel® Pad is a sterile wound dressing consisting 
of an absorptive layer of natural viscose which  
has been coated with a layer of non-adherent 
polyethylene. The innermost layer is impregnated 
with a small amount of liquid, based on honey  
and glycerol, as a result of which Dermiel® Pad is 
slightly moist. Dermiel® Pad contains pure honey 
that has been produced under controlled 
conditions. This controlled production process 
guarantees that Dermiel® Pad contains no residues 
of pesticides and is always of the same 
reproducible high quality.
The honey used in Dermiel® Pad is rich in honey 
enzymes, including glucose oxidase.
The coating is permeable, so that wound exudate 
can be absorbed by the inner layer of viscose.  
The coating ensures there is no adherence of the
dressing to the wound bed.

HOW TO APPLY
1.  Clean the wound, if necessary, in the usual way
2.  To open the packaging, tear at the notch in the 

sealed edge.
3.  Remove the gauze from the packaging and 

apply it evenly over the wound.
4.  Affix the gauze in the usual way, using self-

adhesive porous tape or a gauze dressing for 
example.

5.  Remove the dressing carefully after one to two 
days (maximum), and replace it with a new 
Dermiel® Pad dressing.

INDICATION
Dermiel® Pad is suitable for covering superficial 
wounds.

CONTRAINDICATIONS
1.    Do not use in the event of hypersensitivity to 

honey.
2.   If any unexpected (or unrecorded) side-effects 

occur after use of Dermiel® Pad, please contact 
both the person providing treatment and the 
manufacturer.

PRECAUTIONS
• Do not use if the packaging is damaged.
•  Do not use if the packaging is not properly 

sealed.
•   Do not treat a wound with the product for 

more than 30 consecutive days.
•  Do not re-use a used dressing.
•  Do not resterilise an opened package.

STORAGE CONDITIONS
Store between 10 and 30ºC.


