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verpleegkundigen
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Deze knipgids werd ontwikkeld om u te ondersteunen bij het 
gebruik van Biatain® Silicone Non-Border en om u te helpen uw 
patiënten een optimale behandeling te geven. 
De verschillende usecases zijn gebaseerd op de klinische en 
praktische ervaring van wondverpleegkundigen die hun kennis 
met ons hebben gedeeld. De gids bevat diverse voorbeelden van 
hoe het product kan worden geknipt om wonden te behandelen 
op plaatsen waar aanbrengen moeilijk zou kunnen zijn. Alle 
voorbeelden die gegeven worden zijn bedoeld als algemene 
leidraad en er wordt aangeraden altijd de maat van het product 
te kiezen en het zo te knippen zodat het de individuele patiënt 
past.

Biatain Silicone Non-Border is een steriel polyurethaan single 
use schuimverband met een zachte siliconen kleeflaag. Voor de 
bevestiging is een secundair verband nodig, dat in deze gids niet 
wordt getoond. Het product is ook geschikt voor gebruik in 
combinatie met compressietherapie. Bedek het volledige 
product niet met een occlusief secundair verband.

Raadpleeg voor gebruik altijd de bijgeleverde gebruiksaanwijzing 
en behandel de wond volgens de plaatselijke richtlijnen.
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Biatain Silicone Non-Border 

Artikelcode Afmetingen in cm Eenheden per doos

39022 10 x 10 10

39023 12,5 x 12,5 10

39024 10 x 20 5

39025 15 x 15 5

Productoverzicht Tips voor het aanbrengen

10 x 20 cm

15 x 15 cm

10 x 10 cm

12,5 x 12,5 cm
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Raadpleeg voor gebruik het document “Gebruiksaanwijzing” 
dat bij het product is geleverd.

1. Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is.

2.  Wees u ervan bewust dat het gebruik van crèmes, lotions, zalf of 
huidpreparaten het vermogen van siliconen om zich aan de huid 
te hechten kan verminderen. Indien een dergelijk product wordt 
gebruikt, laat de huid rond de wond dan drogen voordat u het 
product aanbrengt.

3.  Wanneer u klaar bent om Biatain Silicone Non-Border aan 
te brengen, verwijder dan eerst de middelste beschermfolie 
en breng aan op het wondgebied. Raak de kleefzijde van het 
schuimkussen niet aan. Strijk vervolgens het verband glad langs 
de huid terwijl u de resterende beschermfolie verwijdert. Indien 
nodig kan het verband worden bijgeknipt zodat het op moeilijke 
plaatsen kan worden aangebracht.

4. Pas fixatie toe volgens het protocol van uw instelling, en 
compressietherapie indien klinisch aangewezen. 

5.   Laat het verband op zijn plaats om de wondgenezing niet te 
verstoren. Verwissel het product wanneer klinisch aangewezen 
of volgens het protocol van uw instelling. 

6. Vervang het verband wanneer zichtbare tekenen van exsudaat 
de rand van het schuim naderen.



Voor wonden aan de grote teen.  
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Knip twee hoekjes van het product af en breng het product aan 
vanaf de binnenzijde van de grote teen alvorens het te fixeren met 
geschikt secundair verband. Voor de duim kan een soortgelijke 
methode gebruikt worden.

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Hoe te knippen:

Grote teen 
of duim

Voor wonden aan de grote teen.  
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Plooi het product en knip er een driehoekige vorm uit. Breng het 
product aan tussen de grote teen en de tweede teen en vouw het 
rond de grote teen alvorens het te fixeren met geschikt secundair 
verband. Voor de duim kan een soortgelijke methode gebruikt 
worden.

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Hoe te knippen:

Grote teen 
of duim
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Voor wonden tussen de tenen.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Hou voor een optimale 
vorm rekening met de grootte van de tenen en de afmetingen van 
het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Tussen de 
tenen

Voor wondjes aan het topje van een teen.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Hou voor een optimale 
vorm rekening met de grootte van de teen en de afmetingen van 
het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Tenen
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Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Voor wonden tussen de tenen.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 5 x 7,5 cm.

Knip een afgeronde vorm aan beide kanten van het product. 
Rond voor een betere pasvorm eventueel ook de hoeken af.  
Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Tussen de 
tenen

Voor wonden tussen de tenen.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Plooi het product en knip insnijdingen/gaatjes volgens het aantal 
te bedekken tenen. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Tussen de 
tenen
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Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Voor wonden tussen de tenen.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Knip gaten volgens het aantal te bedekken tenen en verwijder 
restjes product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Tussen de 
tenen

Voor wonden rond de malleolus op de voeten.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip een afgeronde vorm zodat het verband rond de laterale 
malleolus van de voet past. Kan ook aangebracht worden rond de 
binnenste malleolus. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Malleolus
(voet)
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Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Voor wonden aan de hiel.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Knip het product in een vorm die geschikt is om op de hiel aan te 
brengen door twee driehoeken van een geschikte grootte af te 
knippen. Breng het bovenste bredere deel aan op de achillespees 
en vouw de onderste zijdelen om de hiel alvorens te fixeren met 
geschikt secundair verband. Als alternatief kunt u, indien 
beschikbaar, Biatain® Silicone Heel gebruiken.

Hoe te knippen:

Hiel

Voor wonden aan de knie.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Knip het product in een vorm geschikt voor aanbrengen op de knie 
door twee driehoeken van een geschikte grootte af te knippen.  
Hou rekening met de beweeglijkheid van de knie, en dat het  
product moet blijven zitten in zowel flexie als extensie van de knie. 
Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Knie
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Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Voor wonden aan het topje van een vinger.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Hou voor een optimale 
vorm rekening met de grootte van de vinger en de afmetingen van 
het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Vingers

Voor wonden tussen de vingers.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Hou voor een optimale 
vorm rekening met de grootte van de vingers en de afmetingen van 
het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Tussen de 
vingers
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Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Voor wonden tussen de vingers.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 5 x 7,5 cm.

Knip een afgeronde vorm aan beide kanten van het product. Rond 
voor een betere pasvorm eventueel ook de hoeken af. Breng aan 
tussen de vingers. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Tussen de 
vingers

Voor wonden aan een vinger.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 5 x 7,5 cm.

Vouw het product aan de lange kant op ongeveer 1/3 en knip een 
gat in het product zodat de vinger erin past. Pas zo nodig de 
zijkanten van het product aan zodat het tussen de vingers past. 
Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Rond een 
vinger

18 19

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Voor wonden aan de handpalm.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Vouw het product 1/3 naar beneden en knip gaatjes voor de drie 
middelste vingers. Verwijder de productrestjes en knip vervolgens 
een ronde insnijding die rond de basis van de duim past. Fixeer met 
geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Palm 
van de hand

Voor wonden aan de handpalm.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Knip in de rechterbovenhoek een gat van geschikte grootte voor de 
wijsvinger. Knip vervolgens zoals afgebeeld een afgeronde hoek af 
zodat het in de handpalm en de basis van de duim past . Fixeer met 
geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Palm van  
de hand
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Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Voor wonden aan de rug van de hand.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Knip in de rechterbovenhoek een gat van geschikte grootte voor de 
wijsvinger. Knip dan een afgeronde hoek weg volgens de vorm van 
de rug van de hand. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Rug 
van de hand

Voor wonden aan de elleboog.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Knip het product in een vorm geschikt voor aanbrengen op de 
elleboog door twee driehoekjes van geschikte grootte af te knippen. 
Hou rekening met de beweeglijkheid van de elleboog, en dat het 
verband zowel in volle flexie als extensie van de elleboog moet 
blijven zitten. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

Elleboog
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Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Voor wonden aan de schouder of andere hoekige zones.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Voor wonden aan de schouder of andere hoekige zones.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Knip aan weerszijden van het verband openingen, zodat het past 
over gewrichten zoals de schouder of andere gebogen zones van 
het lichaam waar een dergelijke aanpassing nodig is. Fixeer met 
geschikt secundair verband of tape.

Knip aan weerszijden van het verband openingen uit, zodat het 
veelvormig wordt en past over gewrichten zoals de schouder of 
andere gebogen anatomische gebieden waar een dergelijke 
aanpassing nodig is. 
Fixeer met geschikt secundair verband of tape. Gebruik als  
alternatief, indien beschikbaar Biatain® Silicone Multishape.

Hoe te knippen: Hoe te knippen:

Schouder Veelvormig
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Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Voor wonden rond of onder de borst, bijv. na een operatie.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Knip aan twee kanten van het product openingen zodat het onder 
de borst past. Relevant voor littekens na een borstoperatie. Fixeer 
met geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

Voor wonden aan de oksel.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Knip een afgeronde hoek zodat het verband dicht aansluit aan de 
oksel. Fixeer met geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

Onder 
borst

Oksel
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Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Voor wonden rond het oor.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Knip het verband zo dat het rond de vorm van het oor past.  
Fixeer met een geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

Oor

Voor wonden aan de keel en nek.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Kies een rechthoekig formaat en knip openingen aan twee kanten 
van het product zodat het op de keel past. Plaats de kant met de 
twee geknipte openingen langs de sleutelbeenderen, en de 
andere kant met drie geknipte openingen onder het kaakbeen. 
Fixeer met geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

Keel
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Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Notities

Voor wonden achter het oor.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Knip het verband zo dat het achter het oor past. Fixeer met een 
geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

Achter het
oor

30 31

Scan de code voor 
een video over hoe 

te knippen



Coloplast Belgium NV/SA, Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen, België V.U. : E. Binnemans 
www.coloplast.be Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. 

© 2022-10. Alle rechten voorbehouden. PM-24225                                                 340N30021N

Coloplast ontwikkelt producten en 
diensten die het leven gemakkelijker 
maken voor mensen met zeer 
persoonlijke en gevoelige medische 
aandoeningen. We werken nauw samen 
met de mensen die onze producten 
gebruiken, en creëren oplossingen die 
rekening houden met hun speciale 
behoeften. We noemen dit 
intieme gezondheidszorg. 

Onze bedrijf biedt onder meer 
Stomazorg, Continentiezorg, Wond- 
en Huidverzorging, Interventionele 
Urologie en Stem- en Ademhalingszorg. 
We zijn wereldwijd actief en hebben 
ongeveer 12.500 werknemers in dienst.


